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 .רעצעזרעביא םעד ןופ טראווואפ

 ןעחמ טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג איד ןיא ןיירעה רעזעל םעד ןערהיפ רימ רעדייא
 ,תולעמ איד טימ ןוא רעסַאפרעּפ רהיא טימ ןעכאמ טנאקעב לעסיב ַא םהיא רימ
 רעטריזיליוויצ רעצנַאנ רעד ןיא טמהירעב ױזַא טכַאמעג קרעװ ןייז ןעבָאה עכלעוו

 | ,טלעוו

 ,סעטנאוורעצ לעונימ ןעװענ זיא טָאכיק ןָאד ןופ רעסַאפרעּפ רעד

 "נוא םעד טימ טייצ ןייא ןיא טבעלטנ טאה רעכלעוו ,רעלעטשטפירש רעשינַאּפש ַא
 ןוא 1247 ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג זיא רע .ריּפסקעש רעטכיד ןעשילגנע ןעכילברעטש

 .ןעברָאטשעג זיא ריּפסקעש ןעוו רהָאי ןעגיבלעז טםעד עדארג -- 1016 ןיא ןעברָאטשעג זיא

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לייוו ,עגעללָאק ןעשילגנע ןעסיורג ןייז ָאד ןענהאמרעד רימ

 ןיא ךילגהע ױזַא זיא סָאװ ,ןָאזרטּפ א ָאטינ זיא רוטַארעטיל רעשיאעּפָארײא רעצנאנ

 | ,סעטנַאװרעצ רעזיד איו ,ףילברעטשנוא ױזַא ןוא ן'ריּפסקעש וצ טייקסיורג

 יא רָאנ סייוו ןעמ  ;גינעװ ץנַאג ןעמ סייוו ןערהָאי עגנוי ס'סעטנַאװרעצ ןופ

 זיא ןעבעל סערעטייװ ןייז .עיזעָאּפ ןעבטירשעג ןיוש רע טאה לעגניי סלַא סָאד ,לעיפ
 ריפ ןעבעגעגנָא ךיז רע טאה 1270 ןיא .ןעקילננוא ןוא עלעפוצ ענעדעישרעפ טימ לופ

 טרהיפעג ןעבאה עכלעוו ,ןעקרעט איד ןענעג עעמרַא רענַאיצעגעװ רעד ןיא טָאדלָאס א
 טכַאלש רעד ןיא ןערָאװטנ טעדנואוורעפ רע זיא 1571 ןיא ,ןעטסירק איד טימ נעירק

 גירנערהעקקירוצ ,דנַאה עקניכ ןייז ןערָאלרעּפ טאה ןוא (דנַאלנעכעירג) ָאטנַאּפעל ןופ

 יעננעווא ,םי ן'פיוא טּפאכעג רעביױר ףענאדעטַאהָאמ םהיא ןעבאה ןעינַאּפש ךאנ ךיז

 עיליטַאפ ןייז ,ףַאלקש סלַא ןעטלַאהעג רהָאי ףניפ ןוא (ַאקירּפַא) רעישזלַא ןיא טרהיפ

 .1880 ןיא טזעלעגסיוא ןעטרָאד ןופ םהיא ןוא דלענ טכַאמענפיוא טָאמ



 .רעצעזרעביא םעד ןוֿפ טרָאװרָאֿפ צ1

 ןעבעל וצ ןעביוהעגנָא טָאה ןוא טעהטארייהעג סעטנאוורעצ טָאה 1884 ןיא

 ןיא רע ואוו ,עלליוועס ךָאנ ןעגנַאגעג רע זיא רעטעּפש רהָאי טכַא ,רעדעפ ןייז ןופ

 סלַא גנוגיטפעשעב ןעגירקענ רע טָאה טייצ רעזעיד ןיא ,רהָאי ןייא ןעבילברעפ

 תובוח-ילעב עטכעלש איד ,ריטסַאנַאמ ַא ריפ ןעדלוש ןענהָאמוצנייא ,רָאטקעללָאק
 ,סינגנעפעג ןיא טכארבעגניירא ךילדנע ןוא טנלָאפרעּפ ריּכַאד רעכָא םהיא ןעבָאה

 ןופ עטכישעג יד ןעביירש וצ ןעננאפעגנָא רע טָאה ,ןעמ טגָאז ,סינגנעפעג ןיא ָאד

 טעטייד ,רעקרעק ַא ןיא ןערָאװעג ןעבירשעג זיא גנולהעצרע עזיד סָאד .טָאכיק ןָאד

 טמוק עכלעוו ,המדקה ןייז ןופ ןעלייצ עטסרע איד ןיא ןָא ןיילא רעפאפרעפ רעד

 | ,טרָאװרָאפ ןעזעיד ךָאנ ךיילנ

 טרהענרע ךיז טָאה רע ואוז ,דילָאדַאללאוװו ךָאנ ןעננַאזעג רע זיא 1608 ןיא|

 ןופ ?ייהט ןעטסרע םעד טכאמעג גיטרעפ רע טָאה אה ,,טנעגַא סלַא םירָא רהעז

 ןיא ,1608 ןיא דירדַאמ ןיא ןעבעגעגסיורא םהיא טָאה ןוא קורד םוצ טָאכיק ןָאד

 .קרעוו ןעזעיד ןופ ?ייהט ןעטייווצ םעד ןעצעגעגסיױרַא רע טָאהד 35

 עשיטנַאמָאר ,עשיטעאּפ---עקרעוװ עלעיפ ךָאנ ןעבירשעג טָאה סעטנאוורעצ

 ןייז ךרוד רָאנ ןענואוועג רע טָאה ןעמָאנ ןעסיורג ןייז רעבָא --- עשילַארטַאעהט ןוא

 | ,טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 טלעוו רעד ןופ רעקנעד עטסערג יד עכלעוו ,עקרעוו יז ןופ זיא טָאכיק ןָאד

 ןוא (11001654ט:6ט3) עיקסעטנָאמ (*,ענייה ;המכסה רעייז טימ טנידהיוועג ןעבָאה

 עכיוה עכלעזַא טימ סיוא םהיא ןעגעוו ךיז ןעקירד ( 841096ת6טט6) ןועב-טנעס

 זיא , ,ענייח טגָאז ,"טָאכיק ןָאד , .טניוטשרע ןרעוו ךאטנייא זומ ןעמ סאד ,םיחבש

 טקירד עיקסעטנָאמ ,"גנורעטסייגעב רעכילשנעמ רעד ןעגעג עריטַאס עטסערג יד

 -ייוו וצ םוא ןערָאװעג ןעבירשעג זיא ,, ,רע טגָאז ,"ךוב רעזיד, :גיציוו רָאג סיוא ךיז

 סעזיד טפור וועב-טנעס ."הטרעוו םוש ןייק ןעבָאה עקרעוו ערעדנא עלא ןַא ,ןעז

 םעד ןעלעטש רעקיטירק-רוטַארעטיל יד ."טייהשנעמ רעד ןופ ךוב סָאד , ןָא ךוב

 ןופ רעפאפרעפ ןעכילברעטשנוא םעד יװ ךיוה ױזַא טָאכיק ןָאד ןופ רעביירש

 .טייצ ןייא ןיא טבעלעג םהיא טימ טָאה רעכלעוו ,"טעלמַאה ,

 -ָאנ ן'טימ ץירַאּפ רעניצרעה-ךייוו ַא טליּפש עטכישעג דעזיד ןיא עלָאר-טּפיוה יד

 ,טעדליבעגנייא ךיז ןענַאמָאר-רעטיר ךס א גידנעזעל טאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד ןעמ

 -םיוא ןוא רעדנואוו ןעכוז וצ טלעוו רעד ףיוא סיורא טהעג ןוא רעטיר א זיא רע זַא

 לעקיטרַא רעגנַאל ַא טָאביק ןָאד ןעגעוו ךוז טנופעג ןעטפווש סיענווה ןעשיווצ 4

 '1012161(ט48 204 218001-4088806 468 תסמ (06014016 :לעטיט ןימימ



 עוז ,רעצעזרעביא םעד ןופ טרָאװרַאּפ וי

 איר ןיא טרעדלישעג טרעוו סע איו סעלַא גידנעוהטכָאנ ,ןעטַאהטײנעדלעה ןָאהטוצ

 ףיוא רעטיר איד ןופ עדָאמ איד ןעװענ זיא סע איו ױזַא ןוא ;עטכישעג"רעטיר

 ָאשטנַאס ,ןכש א םענייז טימ רע טמהענ ,רטטיילנעב א ןעבָאה וצ תועיסנ ערעייז
 ןָאד ,ןעקילג עסיורנ וצ טגָאז ןוא ןייא טדער רע ןעכלעוו ,ןעשנעמ ןעטסָארּפ א ,ַאצנַאּפ

 רעד :ןרעדנַא ןופ רענייא ךוּפה רטד עדַארג ןענייז ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא טָאכיק

 ,טַאהט רעדעי ןיא ,שנעמ רעשיטקַארּפ א רערעדנַא רעד ,טסַאטנַאפ א זיא רעטסרע

 ןוא גנודקיבנייא ןופ דליב םעיירט א ךיז רַאפ ןעמ טהעז טָאכיק ןָאד ןופ גוצ ןעדעי ןיא

 גנוטחענעב ס'ַאצנַאּפ ָאשטנאס ןיא ןוא ,ןעשנעמ ןעכייוו א ןופ עיזַאטנַאפ ענענושמ

 טָאכיק ןָאד .ןָאזרעּפ רענעקורט ,רעטרַאה א ןופ גוננעלרעביא עטלַאק איד ןעמ טהעז

 ענייז רַאפ טשינ רָאנ טהעז ,ןערהַאפעג ןיא טכעירק גנורעטסיינעב רעפעיט ןייז טימ

 ,טלַאק ךיז זיא ַאצנַאּפ ָאשטנַאס - טלעװ עכילקריוו עצנאג איד טנעקיילרעפ ,ןעניוא

 ,גיטכיזרָאפ ןוא שיטקַארּפ
 ןעכאפנייא םעד ריפ .ןָאט ןעטלטטשרעפ א ןיא טָאכיק ןָאד זיא ןעבעירשעג

 ,תרשמ א טימ רעטיר ןעשימָאק א ופ השעמ ענהעש א םתס סאד זיא ןעשנעמ

 ,ןעגירנעטשרעפ םעד ריפ רעבָא };  ןעסינעגעגעב עגיד'הנושמ ,ענדָאמ ןעבאה עכלעוו

 רעד -- על'השעמ עכַאפנײא ןַא סלַא רהעמ םעּפע סאד זיא רעזעל ןעטנעגילעטניא

 =עטיל ,ןעטייז עכאווש עכילשנעמ איד ףױא קיטירק עדנעסייב ,עריטַאס ןירעד טניפעג
 וצ טניימעג סעטנַאװרעצ טאה עטכישעג רעזיד טימ זַא ,ןענאז רעקיטירקירוטַאר

 =עג ןעזעלעג קראטש ןענייז סָאװ ,ןענַאמָאר"רעטיר עטסוּפ איד טדיוט םוצ ןעכַאלרעּפ
 וצ ןעק איז סָאד ,יוזַא ןעבעירשענ רעבָא זיא איז ;טייצ ןייז וצ ןעינאּפש ןיא ןערָאװ

 ןערעי ןיא ןעד ,ןײמעגלַא ןיא טייהשנעמ איד ףיוא קיטירק א סלַא ןענעיד טייצ רעכיילנ

 .טָאביק ןָאד א ןופ רעדָא ןַא ָאד זיא ןעשנעמ

 ;ןעטייהנהעש טימ ליפ ,גיציוו ,ךייר סיואכרוד זיא טָאכיפ ןָאד ןופ ךַארּפש איד

 יא איו טינ ,טסַאּפעגוצ ןוא גיהטיונ ךילקריוו זיא סע לײװ רָאנ טמוק טרָאװ סטדעי

 ,גירביא ריפ ןענכער סעלעיפ ןעק ןעמ ואוו ,עקרעוו ערעדנַא עכנַאמ
 -ָאר ןעביירש ןיא עדָאירעּפ עיינ א טנעפעענ אּפָארייא ןיא טאה טָאכיק ןָאד

 ןעבעירשעג ,אּפָארײא ץנַאנ ןיא איוו ,ןעינַאּפש ןיא ןעמ טאה טייצ ןייצ ןייז זיב ,ןענאמ

 סעזיד ,ןעדלעה עטכארטענפױא ןופ רעדנואוו טמוד טימ לופ ןעטבישענ עטפוּפ רָאנ

 עטסוּפ איד ןעזעל וצ טרעהעגפױא טאה ןעמ סָאד ,טקריװעג טיװ ױזַא טאה ךוב

 ןעגנולהעצרע עכילריטַאנ ןעביירש וצ ןעננַאפעגנָא ןעבאה רעכיירש ןוא תוישעמדאבב

 | .ןעבטל ןעכילקריוו םעד ןופ
 ףיוא טכַאמענכָאנ עמכישעג עגירריוקרעמ עזיד ןעכאה רעביירש עלעיש



 ,רעצעזרעביא םעד ןופ שרָאװרױָאּפ | ץעזז1

 ןָאד ןעטכַאמענבָאנ א טאה רוטַארעטיל עשידיי איד ךיוא ,ןעטרַא ענעדעישרעפ
 זיא סָאד -- שטיװָאמַארבַא בקעי םולש ןעטמהירעב םעד ןופ רעדעּפ רעד ןופ טָאכיק

 טָאכיק ןָאד סלַא רערעדנא ןייק זיא ןימינב ןעכלעוו ןיא ",ישילשה ןימינב תועסמק ןייז

 ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טרָאס ַא זיא חעטיילנעב ןייז לרעידנעס ןוא
 / ףיוא רעטנורעד ,ןעכַארּפש עשיאטּפָארײא עֶלַא ןיא טצעזועביא זיא טָאכיק ןָאד

 -רעביא עכילטע וצ רַאגָאז ָאד םהיא ןופ ןענייז ןעכַארּפש עכנַאמ ןיא ,שיקרעט ןיא

 לעיפ ױזַא ךיוא שינעילַאטיא ןיא  ,גילדנהעצ ַא ךרע ןַא ָאד זיא שילגנע ןיא ;ןעננוצעז

 םוצ טצעזרעביא טָאכיק ןָאד רעיה טרעװ שידיי ןיא ,רהעמ ךָאנ שיזיוצנַארפ ןיא ןוא

 . .לָאמ ןעטסרע
 עיינ ַא ןעגנַאּפנָא רימ ןעליוו שידיי ןיא טָאכיק ןָאד ןופ גנוצעזרעביא רעד טימ

 איד ,רוטַארעטיל רעשינַאקירעמַא-שידיי רעד ןופ ןעננוצעזרעביא איד ןיא עדָאירעּפ
 -רעביא ךָאנ ןערעוו ןוא ןערָאװעג טצעזעגרעביא רעהַא זיב ָאד ןענייז עכלעוו ,ןענַאמָאד

 ןעטדיוט עכלעוו ,ןעלטימיסננובייטעב ןוא קרעוודדנעלב זיולב ןענייז ,שידיי ןיא טצע;
 ןָא ועגנַאפ רימ ,ןעכַאז עניטכיר ןוא עכילצינ ,,ענייפ וצ קַאמשעג םעד רעזעל םעד ןיא
 .ַא רעזעל ערעזמוא רַאפ ןעלעטשגעװַא ןעליוו רימ לייוו ,קרעוו-רעטסיימ ןעזיד טימ

 ןופ טייקסואימ איד ןענָאלשבָא קרשטש ךיז לָאז סע ןעכלעוו ןיא ,לענעיּפש ןעגיטכעמ
 .ןעדנוק ערהיא ןופ תוחומ איד טעטסעּפרעפ עכלעוו ,רוטַארעטיל רעליופ רעניזָאד רעד

 ףרעוו סעזיד סָאד ןוא טסיזמוא ןייז טינ טעוו הימ רעזנוא סָאד ,ןעפָאה רימ

 'גוא ייּב ךילנהעווענ ןעבָאה קרעוװ ערעסעב איו ,לזמ יוהעמ עלעסיב ַא ןעבָאה טעװ

 |  ,רעדירב ערעז

 ױװַאקרַאה רדנסכלא

 פילע



 .רעסאפרעפ םעד ןופ המדרקה

 -עג באה ךיא סָאד ,ןעביולג העובש ַא ןהָא רימ טסנעק אוד !רעזעל "רעיירפ
 ןָאנ ןעמוקסיורעה לָאז -- דנַאטשרעפ ןיימ ןופ דניק סָאד -- ךוב סעזיד זַא ,טלָאװ
 .ןעלעטשרָאּפ טנעקענ ןיילא רימ בָאה ךיא איו רעטיישעג ןוא רעמהענעגנַא ,רענהעש
 ועכלעוו ןיא ,רוטַאנ רעד ןופ לענער איד ןעדיימסיוא טנעקעג טינ רעבָא באה ךיא

 ןיימ טאה ןעד סרעדנַא סָאװ ןוא ;ןעכיילג רהיא ןעבעגסיורעה רָאנ ןעק ךַאז עדעי
 יורט ַא ןופ עטכישעג איד םלא ןעבעגסיורעה טנעקעג דנַאטשירעּפ רעהיור ,רענעקורט
 ןייק ךָאנ ןענייז עכלעװ ,ןעקנאדענ ענעדעישרעפ טימ לופ דניק םענזירּפַאק ,םענעק
 ןערָאּבעג זיא סָאװ ,דניק א איו יקַאט טָא -- ןעניז ץפיוא ףיורעה טינ השאדדולי
 רעמָאי ןוא טרָא ןייז טכאמעג טאה דנעלע ואוו טרָאד -- סינגנעפענ ַא ןיא ןערָאװעג
 א ,רעדלעפ עמהענעגנַא ,טרָא רעליטש א ,ןעבעל סעגיהור ַא ? ריטרַאװק ןייז יירשעג
 רעסעב סיווענ ןעגיוט איד -- טסייג רעגיהור ַא ,ךַאלעכײט עגישיור ,לעמיה רערָאלק
 סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןערייבעג לָאז איז זא ,ןעכַאמ וצ רַאבטכורפ עזומ ענעקורט איד
 ,טלעוו איד ןעניוטשרע ןוא ןעיירפרע לָאז

 איד ןוא הלעמ עטוג םוש ןייא ןהָא דניק סואימ ַא טאה רעטָאפ ַא טפערט סע
 טינ לָאז רע ןעניוא ענייז ףיוא רעיילש ַא טהעיצרעפ ,םהיא וצ טאה רע סָאװ ,עבעיל
 טלהעצרעד רע ןוא תולעמ ענהעש ריפ אייז טנעכער רע ;תונורסח ענייז ןהעז ןענעק
 -- ,רעבָא ךיא .תואצמה עפעיט ןוא עגיניז-פרַאש סלַא דניירפ ענייז רַאפ רעביא אייז
 ןייז רָאנ ן'תמא ןיא ןיב ןוא רעטָאפ ס'טָאביק ןָאד םלא רָאּפ ךימ כעטש רעכלעוו

 ?,טייצ עי - פ טָאה סָאוװ; ,"רעטגיטפעשעבנוא ןופ גנוטיידעג רעד ןיא ַאד טסופ "רעיירפ, *



 וי ,רעטאפרעפ םעד ןופ המדקה == | א

 ,טינ לי ןוא עדָאמ רעד ןופ םָארטש ן'טימ ןהענטימ טינ ליװ -- חעטָאפדפ י טש
 וצ ןענױא איד ןיא ןערערהט טימ ןעטעב ךיד ,רעזעל רעטסרעייהט ,ערעדנַא איו

 טסניפעג אוד עכלעו ,ןרעלהעפ איד גידנטהעז טינ ךיז ןעכַאמ וצ רעדָא ןעהייצרעפ

 טסָאה אוד ;לאונ ןייק ןוא בורק ןייק טינ םהיא אוד טסיב וצרעד ןוא ;|ןהוז ןיימ ןיא

 רעדעי איו ,ןעליוו ןעיידפ ןייד א רעּפרעק םענעגייא ןייד ןיא טסיײיג םענענייא ןייד

 גינעס רעד איוו העדילעב אזַא אוד טסיב זוה םענעגייא ןייד ןיא ;שנעמ רענעסקאוורע

 לעטש לעטנַאמ ן'רעטנוא, :לעטרעװ סָאד ךָאד טסייוו אוד ;ןרעייטש ענייז רעביא

 "בילפרעפ ןוא גנוטכַא רעדעי ןופ ךיד טיירפעב סעלַא סָאד .",גייפ ַא גינעק םעד ךיא

 טינ ;ארומ ןהֶא ,טסליוװ אוד סָאװ ןעגָאז עטכישענ ןיימ ןעגעוו טסנעק אוד ןוא גנוט

 סעּפע ריד טעװ ןעמ טינ ,גנוניימ עטכעלש ןייד ריפ תונעט ןעבָאה ריד וצ טעװ ןעמ

 ,טרָאװ-טונ ןייד ריפ ןעבעג

 ץוּפ םעד ןהָא טעקַאנ ןוא לױה ןעּבענ טלָאװעג עטכישעג ןיימ ריד בָאה ךיא |

 ,רעדעיל-ביול ןּוא עטכידענ עניציװ ,רעדעיל עלעיפ איד ןהָא ןוא עדעררָאּפ ַא ןופ
 םעד ןעגָאז ריד ןומ ףיא ןעד ;רעכיב ןופ גנַאּפנַא םוצ ךילנהעוועג טיג ןעמ עכלעוו
 . טינ ךאז ןייק רימ זיא הימ לעסיב ַא טסָאקעג קרעוװ טָאד טאה רימ שטָאכ ,תמא
 ךיא באה לָאמ עכילטע ,טצעי טסזעל אוד עכלעוו ,המדקה איד איו ,רעווש יוזא ןעוועג

 ינעװַא איז ךיא באה לָאמ עכילטע ןוא ןעביירש וצ איז דנַאה ןיא רערעפ איד ןעמונעג

 ,ןעביירש לָאז ךיא סָאװ טסואוועג טינ בָאה יא לייוו ,ןעפרָאוװעג

 רַאפ רעיּפַאּפ סָאד -- טלעפייווצרעפ ןעסעזעג ױזַא לָאמניײא רימ ןיב ףיא סלַא
 קַאב איד ןוא שיט-ביירש ןי'פיוא ןעניובנעלע רעד ,רעױא ן'רעטניח רעדעפ איד ,רימ
 טימ זיא ,ןעגָאז ָאד לָאז ךיא םָאװ טכַארטעג בָאה ןוא -- דנַאה ן'פיוא טרַאּפשעגנָא

 סלַא ןוא ,שנטמ רענולק ןוא רעגיטסול א ,דניירפ א רעניימ ןעמוקעגניירעה לָאמ א
 .ןופרעד ךַאזרוא איד טנערפעג רימ ייב רע טאה טפעיטרעפ ױזַא ןהעזענ ףימ טאה רע

 קנעד ךיא סאד ,טלהעצרעד םהיא באה ןוא ןעטלַאהעב טינ םהיא ןופ סע באה ךיא

 יױזַא ןָא רימ טמוק איז זא ןוא טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג ןיימ וצ עדעררָאפ ַא ןעגעוו |

 עג איד ןעבעגסיורעה טינ רָאג רעבעיל ןוא ןעבענפיוא ןיוש איז ליוו ךיא סָאד ,רעווש
 םעד ןופ גנוניימ איד זַא ,רהיא טליוו ױזַא איו ןעד .רעטיר ןקערע ןעזיד ןופ עטכישי

 ,טצעי סָאד ,טהעז ןעמ ןעו ,טשימוצ ןעכַאמ טינ ךימ לָאז םוקילבוּפ רעטכיר ןעטלַא

 רעד ןופ ןעסעגרעפ ןוא ליטש ןעפָאלשעג ןערהָאי עלעיפ ױזַא ןיּב ךיא איו םעדכאנ

 - איו ןעקורט ױזַא זיא עכלעװ ,עטכישענ א טימ סיורעה לָאמ א טימ ךיא הענ ,טלעוו

 ןהָא ,ןעקנַאדעג ןיא טסוּפ ,ךַארּפש ןיא םירָא ,לַאּפנייא ןהָא ,עלעקעטש-סקאלפ ַא
 ןהָא ןוא טייז רעד ייב רעביירש ערעדנַא ןופ ךאקקיטש ענעמונעגסיורעה ןהֶא .סינטנעק
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 .ןענייז עבלעוו ,העכיב ערעדנַא סָאד ,העז ךיא רנערחעוו ,ךוב ןופ ףוס םוצ ןעגנוקרעמַא
 רעטרעוװ ענולק טימ לופ ױזַא ןענייז ,ךאלהשעמ עכאפנייא ןוא עטכארטעגסיוא רָאנ

 ןעניוטש ןעבַאמ עבלעוו ,ןעפָאזָאליפ ערעדנא עלעיפ ןוא ןענַאטַאלּפ ,ןסעלטָאטסירַא ןופ

 ןעשנעמ עטרהעלעג ,ענעזעלעב ריפ סרעסאפרעפ ערעײז ןעטלַאה סָאװ ,רעזעל איד
 ;עגניירב םיטוש עטעדליבעגנייא איד ןעװ גיטּפַאהרחאװ .? הצילמ ןיא רעלטסניק ןוא

 ןענילייה א ךייא רַאפ רהיא טאה טָא זַא ,ןעניימ רהיא טלָאװ לעביב רעד ןופ םיקוסּפ

 ,נידנעטשנא יױזַא ךייא אייז ןענייז טנייה !ןעטרהעלעג-סנָאינילער ַא רעדָא סַאמָאהט

 רעד ןיא ןוא ןעטבעילרעפ ַא ןופ דיר ענעגושימ איד אייז ןעגניירב הרוש ןייא ןיא סָאד

 טסעוו ןעכַאז עלַא איד ,ןעזעל וצ תויח א זיא סע סָאד ,עדער עמורפ אזא רעטייווצ

 טשינרָאנ ןוא ןעגניירב וצ טשינרָאנ בָאה ךיא לייוו ,ןעניפעג טינ ךוב ןיימ ןיא אוד
 -ועפ עכלעוו ךָאנ טינ ךיא טייוו ךיוא ;ףוס םוצ ןעגנוקרעמנַא ןעכַאמ וצ סָאװ ףױא

 איו ,גנַאֿפנָא םוצ ןעלעטשסיוא אייז לָאז ךיא םוא ןעגנַאנעגכָאנ ןיב ךיא סרעסַאפ

 גידנעזָאלסױא ןוא (8) ןסעלטָאטסירא טימ גידנעבייהנָא ,עצ"טבזַא ן'כָאנ ,,ןעוהט עלַא

 רענייא עכלעוו ןופ *,(2) ןסיסקואעצ רעדָא ןסָאליִאצ רעדָא (8) ןענָאפָאנעסק טימ

 "מוא רימ ייב ןעמ טעװ ךױא .רעלַאמ ַא רערעדנא רעד ןוא רעדיירעב ַא ןעוועג זיא

 ,ןעזיקרַאמ ,םיסכוד ןופ ןעּבעירשעג ןענייז עכלעוו ,רעדעיל-ביול ןוא ןעטענָאס ןעכוז טסיז

 ,סייוו ךיא לחָאװבָא ;ןעטעֶאּפ עטמהירעב ןוא ןעמַאד עמהענרָאפ ,ןעפָאשיב ,ןעּפַארג

 ךַאק עכַאפנײא עניימ ןופ רֶאֲטִּפ א יב ןעכאז עכלעזַא ןעטעבעג טלָאװ ךיא ןעוו סָאד

 עטמהירעב איד וליפא עכלעוו טימ ,עכלעוא ןעבענעג רימ אייז ןעטלָאװ ,ןעדַארעמ
 בָאה ,דניירפ רערעייהט ןיימ ,ץרוק .ןעכיילגרעפ ןענעק טינ ךיז ןעטלָאװ זנוא ןעשיווצ
 ןעבָארגעב ןעביילב ןומ טָאכיק ןָאד ררעה זא ,ףאפנייא זיא סע ,טנָאזענ רעטייװ ךיא

 =;נ לעמיה ןופ טעו סע זיב אשטנַאפ אל וופ ןערעיפאּפ עטלעמישרעפ איד ןעשיווצ |
 עֶלַא איד טימ ןעגרָאזרעֿפ םהחיא םעװ סָאװ ,הירב רערעסערנ א סעּפע ןערעװ טקיש

 לייוו ראנ טינ ,ןָאהט טינ סָאד ןעק ןיילא ךיא ןעד ,םהיא ןעלחעפ סע עכלעוו ,ןעכאז

 -םאנ ןהענ וצ ליפ וצ עבטב ןיִּב ךיא לייוו רָאנ ,וצרעד טנעלָאט ןעטוג ןייק בָאה יא
 ,ןיוא אייז ןהָא טונ ױזַא עדארג ןענָאז ןעק ךיא סָאװ ,טָאד טרעטַאּפרעּפ ייב ןעכוז
 אור עטלעװ ןיא ,טייקטפעיטרעפ ןוא גנולפייווצרעפ רעד ןופ ךאזרוא איד זיא סָאד
 ,דטזרוא עגונעג ַא זיא סָאד זא ,,טבענוצ טסעװ אוד ןוא ןענופעג ךימ טסאה

 ןעבענעג דנאה ן'טימ דניירפ ןיימ ךיז טאה עטכישענ עניריורט איר גידנערעה

 : טנָאזעג רעטכעלעג ןעכיױה א טימ גידנעסישסיוא טאה ןוא ןרעטש ןיא שטַאּפ ַא

 ב-ַא ןעשינַאּפש םעד ןופ ףוס ןוא בױהנָא םעד ףייא ןָא רעסַאפרעפ רעד טעטייד ָאד *
 הית ןיפ םלא ןופ ,ןעדיי יב טגָאז ןעמ איו ,ןעגָאז ָאד לו רֶע ;עצ
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 סָאװ טייצ עצנַאנ איד תועט א טאהעג ריד ןיא באה ךיא זַא ,ךיא העז רעטציא;

 ןעגולק ,ןעגידנעטשרעפ ַא ריפ ןעטלַאהעג רעמיא ךיד באה ךיא ;ךיד ןעק ךיא
 לעמיה איו טייוו ױזַא ןופרעד טסיב אוד ןזַא ,סױא סע טהעז טציא רעבָא ,ןעשנעמ

 תונב ןעבָאה לָאז טייקגינילק אזַא זַא ,ךילנעמ סָאד ןיא !סָאװ .דרע רעד ןופ

 ךס א ןעמוקענייב זיא רעכלעו ,טסיב אוד איו ןָאזרעּפ עגיהעפ אזא ןעלעטשוצבָא

 -ליופ ךַאפנייא רָאנ ,טייסניהעפנוא טינ זיא סָאד ,גיטּפַאהרהַאװ ? ןעכַאז ערערעווש
 וצ ךימ רעה ָאט ,גיטכיר ןענייז רייר עניימ סָאד ,ןעסיוו טסליוו אוד בוא ןוא ;טיײק

 ,סענערעווש עלַא ןעמַארבָא לעװ ךיא איו ,ןהעז אוד טסעװ קילבנענױא ןַא ןיא ןוא

 עטכישענ איד טלעוו רעד רַאּפ ןעבעגוצסיורעה ריד ןערעטש ,טסגָאז אוד איו ,עכלעוו

 עדנרעדנַאװ עלַא ןופ לענעיּפש ןוא טכיל סאד ,טָאכיק ןָאד ןעטמהירעב םעד ןופ
 *,רעטיד

 טסנעכער אוד ױזַא איו רימ נָאז ןוא} ,טרטפטנעעג ךיא בָאה ",רעטייוו דער,

 ןעטכיילעב וצ םוא ,ןעּפַאשעב טאה ארומ ןיימ ןעכלעוו ,טרָא ןענידעל םעד ןעליפוצסיוא
 ".םורעה ימ טלעגניר עבלעוו ,סינרעטסניפ איד

 ,עטבירענ-ביול ןוא עטכידעג עניציוו ,,ןעטענָאס איד ןענעוו גרָאז עטסערנ ןייד;

 ךיילנ אוד טסנעק ,סרעסַאפרעפ עמהענרָאּפ ןוא עטמהירעב ןופ ןייז ןעפרַאד עכלעוו

 אייז ןַאד ןוא ןעסָאפרעּפ וצ ןיילא אייז הימ איד ןעבעג ךיז טסעװ אוד ןעוו ,ןעגיטייזעב
 ןעמָאנ םעד ןיא ןעבעגנָא אייז טפנעק אוד : טסליװ אוד ןעמָאנ ס'עמעוו ןיא ןעבעגנָא
 -- ַארנָאסיּפַארט ןופ רעזייק םעד ןופ חעדָא ןעידניא ןופ ןַאהָאי רעטסעירּפ םעד ןופ
 וליפא לָאז סָאד ןעוו ןוא .רעטכיד עסיורג ןעועג ,סייוו ךיא טייוו איו ,ןענייז עדיינ

 טסלָאז ,ןערערעב יד ןוא ןעלפייווצ םעד ןיא ןעלעוו רעלבירג עכנַאמ ןוא תמא ןייז טינ
 אוד זַא ,ןעזייוועב ןעלעוו אייז ןטװ וליּפא ןעד ;ןרעמיקעב טינ םעד ןענעוו ךיד אוד

 טאה עכלעוו ,דנַאה איד ןעקַאהבָא טינ רעבָא ריד אייז ןענעק ,ןעניל א טנָאזעג טסָאה
 | .ןעבעירשטנ סאד

 עבלעװ ,רעכיב ןּוא סרעסַאפרעפ זופ ךאלקיטש איד טפערטעבנא סָאװ ,טצעי,
 רָאנ אוד טסָאה ,עטכישענ ןייד ןעצוּפוצסױא טימרעד םוא ,ןעגניירב וצ טסַאה אור

 סָאװ ,ןײטַאל ךאלקיטש רָאָאּפ ַא ךַאלטייז איד ןיא ןעטרָאד ןוא ָאד ןעקורוצניירעה

 ןעוו ,לעיּפשייב םוצ .,ןעניפעג טכייל טסנעק אוד סאוו רעדָא ,גינעווסיוא טסנעק אוד
 איד ןעקורניירעה אוד טסנעק ,טפַאשטכענק רעדָא טייהיירפ ןעגעװ טסדער אוד

 ג רעטרעוו
 גאסמ 2686 קז0 4010 11061423 טס601(ז גו1ז0 --+

 ךלָאג רופ טייחירפ איד טפיוקרעפ ןעמ ןֶעוֶו זיא טונ טו
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 ,טנָאזעג טאה סָאד רעװ רעדָא ,סויצַארָאה ןעמָאנ םעד טייז ן'ייב ןעּפַאלקפיורעה ןוא

 ?ןעזרעפ עזיד ךיז ןעטסַאּפ ןַאד ,טדױט ןופ טכַאמ רעד ןעגעוו טסדער אוד ןעוו

 222 תוס 2600 טט1546 6

 עגטקסזטתג 12001025 ?ס2טתמסוג6 41168 ==

 סופ ןעבלעז ן'טימ טּפַאלק טדױט רעסַאלּב רעד

 ןעטסַאלַאּפ עכילגינעק ןוא ךַאלזייה עמירָא איד ןיא

 טסייה טָאג איו ,דנייפ ערעזנוא וצ טּפַאשדניירפ ןוא עבעיל ןופ אוד טסביירש

 ןהֶא אוד טסעוו ןעטרָאד ןופ ןוא ,טפירש רענילייח רעד ןיא קוק ַא ךיילג בעינ ,זנוא

 : רעטרעוו עזיד ןעמהענסיורעה ןטנעק הימ

 עקס 2346 4100 ט00215, 41110146 10101008 7084/08 --

 עדנייפ ערעייא וצ ןייז ךילדניירפ טלָאז רהיא ךייא גָאז ךיא

 םעד ןופ רעטרעוו איד ןעגניירב אוד טסלָאז ,ןעקנַאדענ עטכעלש ןופ טסדער אוד ןעוו
 | : -- טנעמַאטסעט םעיינ

 126 6006 סצ6ט2+ 0002112110068 12126 =--

 .ןעקנַאדעג עזייב איד סיורעה ןעהעג ןעצרעה ןופ

 אייווצ עזיד ןעבעג ָאטַאק ריד טעװ עדניירפ ןופ טייקשלַאפ רעד ןופ טסרער אוד ןעוו
 ! ןעזרעפ

 ןססמסס 6118 1611צ, תגט1108 םטתנס/2018 2001005 }

 'ז'סתגמסז2 851 {060106 םט2112) 8010 6118 --

 { רניירפ עלעיפ ןעלהעצ וטסעוו ,ןייז ךייר טסעוװ אוד אוו גנאל יוזא

 .ןײלַא ןייז וטסעוו ,רעטסניּפ ןייז ןעלעוו ןעטייצ איד ןעוו

 ןעטלַאה ךיד לָאז ןעמ סָאד ,ןעכַאמ ןעלטװ ,ןײטַאל ךאלקיטש עכלעזַא ךאנ ןוא עזיד
 .רלעג ןוא ערהע ןעטייצ עניטנייה טגניירב סָאד סָאװ ,רענעקכַארּפש ַא ריפ

 אוד טסנעק ךוב ןייד ןופ עדנע םַא ןעגנוקרעמנָא איד טּפערטעבנָא סָאװ ןוא ,

 רָאנ ריד טעװ סָאד .תי ? ג ןָא םהיא ףוד זעיר ַא ןופ טסדער אוד ןעוו ; ױזַא ןעכַאמ
 ַאזַא טימ גנוקרעמנַא עסיורג ַא ןעכַאמ ןענעק ייברעד טסעװ אוד ןוא ןעטסָאק טשינ

 ךוטסַאּפ רעד ןעכלעוו ,יתשלּפ ַא ןעוועג זיא טאי לָאג רעדָא תי ל ג זעיר רעד ;חסונ

 ןעכלעוו ,ןייטש ןעסיורג ַא טימ סוהטניבערעט לָאהט םעד ןיא טעטריוטעג טאה דוד

 ןיא םיִבָלֹמ ןיא טְלהֶעַצרע טרעוװ סע איו -- רעּפרַאװ ַא טימ טרעריילשעג טאה רע
 | ,לעטיּפַאק םעד ןוא םעד
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 ָאמסָאק ןוא רוטַארעטיל ןופ רענעק ַא טסיב אוד זַא ,ןעזייוו טסליוו אוד ןעווא
 ךַאמ ןוא סונ ַאט ךייט םעד ןענהָאמרעד ץענרע וטסלָאז (גנוביירשעב-טלעוו) עיפַארג
 ַא ןעבעגענ ךייט ןעזיד טאה םונַאט ןעמָאנ םעד ;טרַא אזַא ףױא גנוקרעמַא ןַא
 - טלַאּפ ןא טרָא םעד ןוא םעד ןופ ןָא ךיז טבױה (ףייט רעד) רע .נינעק רטשינַאּפש
 "נהירעב רעד ןופ ןרעיױמ איד טקנעװשעב רע אי םעדכַאנ לודנה"םי םעד ןיא ןיירעה
 ,װ ,זא ,וא דלָאנ ןופ זיא ,ןעמ טנָאז ,דמַאז ןייז  ;ןָאּבַאסיל טדָאטש רעט

 עטכישעג איר ןעלהעצרע ריד ךיא ןעק ,סרעביור ןעגעוו ןעדער טסליוו אוד ןעוו,

 ףיז טלעדנַאה סע ןעװ ןוא ;גינעוסיוא ףיוא רָאלק ןעק ךיא עכלעוו ,ן'סוק א ק ןופ

 ַא ןרעפעיל ריד טעװ רעכלעוו ,ָאדענָאדנָאמ ןופ ףָאשיב םעד וטסָאה ,ןערוה ןענעוו

 עכלעוו ,גנוקרעמנַא ןַא ןעבָאה וטסעװ ָאד ןוא ,אר ָאל פ רעדָא ,סיַאל ,אימַאל
 ריד טעװ ,ןעיורפ עזייב ןופ ,תורורא ןופ ןעדער וטסליװ ,ערהע לעיפ ןענניירב ריד טטוװ

 וטסעװ ,תופשכמ ןוא ןענירעביוצ ןענעוו ןסעומש וטסליװ ;ַא ע ד ע מ ַא ןעבענ דיװָא
 ריד ןעלהעפ ;עצריצ ַא ן'סוילינריוו ייב ןוא ָא סּפיל ַא ק ַא ן'רעמָאה יב ןעניפעג

 ןערַאטנעמָאק ענייז טימ רָאזעצ סוילוי ןופ ךוב סָאד טעװ ,ןעלַארעגנעג עשירקעה

 רדנסכלא דנעזיוט ַא ןעבעג ריד טטוו ךר ַא טולּפ ןוא ןעמוק ףליה וצ ריד (םישורּפ)

 ,ןעדנעוו ךיד וטסלָאז ,עבעיל טימ ןעניטפעשעב ךיז טעװ רעדעפ ןייד ןעוו .סןודקומ

 ,ָאער בעה ענָא עכ וצ ,שינעילַאטיא רעטרעװ רָאָאּפ ַא רָאנ טסהעטשרעפ אוד ןעוו

 ןעבוז ןהעג ֹוצ דנייפ טסָאה אוד ןעוו ,רעדָא ;ףָאטש לעיפ ןעבעג ריד טעוװ רעכלעוו
 *,טָאנ ןופ עבעיל אידע קרעװ סיא קעסנָאפ עזיוה וצ וטסָאה ,רעדנעל עדמערפ ןיא
 רָאנ ןענעק ןטשנעמ עטסגירעיניינ איד ןוא אוד סָאװ םעלַא ךיז ןיא טאה סעכלעוו

 .עבעיל ןופ דנַאטשנענעג םעד ריפ ןעגנַאלרעּפ

 לעװ ךיא ןוא ,ןעננוטײדנָא רעדָא ןעמענ עזיד ןיירעה רָאנ געירק אוד ,ץריק,

 םהענ ךיא ,ןעננוקרעמנַא איד ןוא רעכיב ערעדנַא ןופ ךאלקיטש איד ןעגרָאזעב ןיוש

 רצוצ ןוא ןעננוקרעמנַא טימ קרעװ ןייד ןופ ןענערב איד ןעליפוצסיוא רעטנוא ףימ

 ,סנעגיוב עצנַא; רעיפ ךוב ןופ ףוס םוצ ןעבעג

 רעכיב ערעדנַא ןיא ןערעװ עכלעוו ,סרעסאפרעפ איד ןענעוו טרָאװ א טצעי;
 ,ןעטכיררעפ טכייל ךיוא ןעמ ןעק ןורסח ןעזיד .קרעװ ןייד ןיא ןעלהעפ ןוא טנהָאמרעד

 ףלא ןופ) 2 זיב 4 ןופ טנעכייצרעפ עלא ןעהעטש יז ןעכלטוו ןיא ,ךוב א רָאנ םהענ

 ןעמ ןעוו ןוא ; ךוב ןייד ןיא ןעצנַאג ןיא רעּביא יז גָארט ןוא תיב"ףלא ן'כאנ (וית זיב
 -לעימ ךָאנ ףיז ןעלעוו סע ;סױא טינ ףױא טכַאמ לעדניווש םעד ןעקרעמ וליפַא טעװ
 ךיכקריוו עלַא יז טסָאה אוד סָאד ,ןעביולנ ןעלעוו עכלעוו ,םינָארַאנ ןעניפעג טכיי
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 עטרהעלעג ןופ לעטעצ אזא טטװ םקַאּפנעדעי -- ;עטכישענ רעכַאפנייא ןייד ןיא טצונעב

 ךיז טעװ רענייק ןוא ,ןהעזנַא סענהעש ַא ךוב ןייד ןעבענ קילב ןעטסרע ן'פיוא ןעמענ
 איד לייו ,טינ רעדָא טצונעב יז טסָאה אוד בוא ןהעזוצכָאנ הימ איד ןעבענ טינ

 ,טכַארבעג טינ ןעצונ ןייק טלָאװ ןעכוזכאנ ןופ טײברַא
 באה ךיא ןעװ ,טנָאזענ רעטייוו דניירפ ןיימ טאה ",תוישעמ עלַא ךאנ ,ךָאדא

 ,ךוב ןייד ריפ גיהטיונ טינ ךילטנעגייא ןעכַאז עלַא עזיד ןענייז ,תועט ןטסױרג ןייק טינ
 עכלעוו ןופ ,ןעטכישענ"רעטיר ענעבירטרעביא איד ףיוא עריטַאס ַא זיולב זיא סעכלעוו
 טשינרָאג טאה סויליזַאב טקנַאס עכלעוו ןופ ,טכַארטעג לאמנייק טאה סעלטָאטסירַא
 ןייק טאה עטבישעג ןייד ,טסואװעג טינ ראנ טאה .ָארעציצ עכלעוו ןוא ,ןעבעירשעג

 תפ טייקניאונעג רעד טימ ,עירָאטסיה ןופ טייקכילטקניּפ רעד טימ טינ תוכייש

 ףױא ,קינָאל ןופ טייקגיאונענ רעד טימ ןוא עירטעמָאעג ןוא גנוהעזינרעטש

 ועכַאז עכילטלעװ ןוא עכילטסיײג עכלעװ ןיא ,ןעלעטש עכלעזַא טינ איז טאה
 ךיז ףרַאד רעביירש רעכילטסירק רעמורפ א עכלעוו ןופ -- ,טשימעגנעמַאזוצ ןענייז

 עגיצנייא ןד זיא איז ;{ןאהט וצ וטסָאה ןיילא רוטאנ רעז טימ -- : ןעטלַאהקירוצ

 -עמָאקלָאפ ץלַא ךָאנ רהיא טסוהט אוד רהעמ סָאװ ןוא ,לעיּפשײב ןוא ןירעזייוו-געוו

 ןייד ןוא ,לעיּפש ןייד ןענייז רעכיבירעטיר איד .ןעמוקסיורעה קרעװ ןייד זומ רענ

 טספראד אוד ;הטרעװ רעייז טלעוו רעד רַאפ ןעפרַאװ-רצרעטנורעה זיא קעװצ-טּפוה

 ,לעביב רענילייה רעד { פ םיקוסּפ ,ןעפָאזָאליפ ןופ רעטרעוו ןעלטעב ןהענ טינ רעבירעד

 רָאנ ,ענילייה ןופ תוישעמ-רעדנואוו רעדָא רענדער ןופ תושרד ,ןעטעָאּפ ןופ ןעלבַאפ

 ןוא ךילטייד ןוא רָאלק ןעגָאז וצ טסאה אוד סָאװ סאד ןעקירדוצסיוא ןהעז ךַאפנייא

 ענעדעישרעפ איד זַא ןעכַאמ רעטרעװ עניטפערק ןוא ענהעש ענעבעילקעג-טוג ךרוד

 םעד לָאז גנולהעצרע ןייד סָאד ,ױזַא ,ןערינָאמרַאה ןוא ןעננילק ןהעש ןעלַאז ןעלעטש
 רהעמ ןעבענוצ ןעכילהערפ םעד ןוא עילָאבנַאלעמ ןייז ןעביירטרעפ ןעניהטומרעווש
 ןופ ביול םעד ןענעידרעפ ןוא ןעראנ םעד ןעדימַא טייצ רעכיילג וצ ןוא טייקכילהערּפ

 גרַאב םעד ןופ ףוס א ןעכַאמ וצ ,קעווצ ןייד ןעניז ןיא באה ץרוק .ענולק ןוא עטסנרע איד

 .ופ רעבָא טעטכַארעּפ עכנַאמ ןופ ןערעװ עכלעוו ,ןענַאמָאר-רעטיר איד -- תוטש
 | *,טרעדנואוועב ךָאנ עלעיפ

 רעטרעװ ענייז ןוא ןעגייווש ןעפעיט ַא טימ דניירפ ןיימ טרעהענסיוא באה ךיא

 בָאה ןוא ןעמונעגנָא אייז בָאה ךיא סָאד ,גנוקריו ַאזַא טכאמעג ךימ ףיוא ןעבָאה

 ,ןהעטשרעפ טסעװ אוד רעכלעוו ןופ ,עדעררָאפ עזיד טכַאמענ עקַאט אייז ןופ ךיילנ
 ףיא ךילקילג איו וא טדערעג טָאה דניירפ ןיימ גידנעטשרעפ איו ,רעזעל רעבעיל
 רעבלעוו ,רעבענ"הטַאר אזא ןעניפענ וצ ענַאל רעטלעפייווצרעפ ןייט ןיא ,ןעווענ ןיב
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 עטצוּפענוצ טינ ןוא עכַאפנייא איד ןעבאה וצ ןעגיננרעפ סָאד ריד ךיוא טפַאשרעפ
 - רעניואוועב איד ןעכלעוו ,ַאשטנַאמ אל ןופ טָאביק ןָאד ןעטמהירעב םעד ןופ עטכישעג
 רעטסנידלושנוא רעד ןעוועג זיא רע סָאד ,ןעמהיר לעיטנָאמ ןופ דנענעגמוא רעד ןופ
 ןיא ןערהָאי עלעיפ טייז טָאה ןעמ סָאװ ,רעטיר רעטסעשייולעה חעד ןוא רעבָאה-בעיק
 ךיא עכלעוו ,ןעצונ איד ןענעוו ןעטיירברטפ טינ ךימ ?יוװ יא / ,ןהעזעג ןעדנענענ ענעי
 -ריוורהע ןוא רעכיױה ַאזַא טימ טנַאקעב ךיד ךאמ ךיא סָאװ ,םעד טימ ריד נניירב
 ,ריפַאד רַאבקנַאד ןייז סיווענ דימ טסעוװ אוד סָאד ,ףָאה ךיא רעבָא .,ןָאזרעּפ רעניד
 ָאשטנַאס ןעטמהירעב םעד ,רעגערטידליש ןייז טימ טנאקעב ףיד ףַאמ יא סָאװ
 שמ סָאװ ,תולעמ עש'רענערטידליש עלַא טגינייארעפ ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,אצנַאּפ
 .ןעטכישעג"רעטיר איד ןיא טײרּפשוצ טניפענ

 ,ןעסענרעפ טינ ךיוא ךימ ןוא דנוזענ ןעבעג טָאנ ריד לָאז טצעי

 { עירַא

 יא יב



 =- יושע =: יא דיד יא רה

 .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 .ךוב סעטסרע

 .1 לעטיּפַאק

 .ֿפבערטשעג טָאה רע סָאװ וצ ןוא ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד רעו

 ,ןעמָאנ ןייז ןעקנעדעג טינ ליוו ךיא סָאװ ,ףרָאד
 ןופ רענייא טבעלעג קירוצ גנַאל רהעז טינ טאה

 -נהעוועג ךיז ייב ןעבָאה עכלעוו ,םיצירּפ עגיזָאד איד

 ,רעצנַאּפ ןעטלַא ןַא ,עקיָאטס ַא ןיא זעיּפש ַא ךיל
 רהעמ ןופ ּפוז ,דנוהידגַאי ַא ןוא דרעפ ןרענָאמ ַא

 -נהעווענ םדנעּבא ,שיילפ-דניר סלא שיײלפ-נעסּפעש }
 םירוסי, תבש ,ןעזניל גָאטיירפ ,ןעזייּפש עטלַאק ךיל
 -- בױט ַא בָאנוצ סלא גָאטנוז ןוא *?"סענטכערב ןוא

 סאד ;עטפניקנייא ענייז ןופ לעטרעפ איירד רהעּפעגנוא טרהעצרעפ רע טאה םעד ףיוא

 םענייפ ַא ןופ ןענַאטשעּב זיא עכלעוו ,גנודיילק ףיוא געווא םהיא אייב זיא ענירביא

 תפ ןוא געטרעייפ איד ריפ לעּפָאטנַאּפ ןוא ןעזיוה ענעטעמַאס ןופ ,לעטנָאמ םענעכוט

 טאהעג טאה רע .!עכָאװרעדנָא ןעגָארטעג טאה רע ןעכלעוו ,גוצנַא םענעכוט-בלַאה א
 עצינעמעלּפ א ,רהָאי גיצרעפ רעביא ןופ יורפ א ,ןירעהעזפיוא ןַא זיוה ןיא ךיז אייב
 טנעקענ טאה רעכלעוו ,דכעפ םוצ ןוא זיוה םוצ גנוי ַא ןוא רהָאי גיצנאווצ רעטנוא

 ַא ןיא ץענרע ,ַאשטנַאמ ַאל ץניװָארּפ רעד ן

 ןעשינַאּפש םעד ןופ 406108 ץ 4ט60:28405 ןופ גנוצעזרעביא עכילטרעוו איד זיא סָאד *
 ;ףָאש עטעגרהעג רעדָא עטקוצרעפ ןופ שיילפ ַאשטנַאמ ַאל ןיא ןעפורעגנָא ןעמ טאה יוזא .טסקעט

 סעגע כ ערב .קזיה טאהעג טאה סָאװ ,רעמיחטנעגייא םעד ןופ ץרעמש םעד ףױא שעטייד םירופי

 טףָאש ןעטעגרהעג רעדָא טענעסירוצ םעד ןופ רענייּב ענעכָארבוצ איד ףיוא --
 מי 1
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 רענטרענ םעד טימ ןהענוצמוא איו טסואוועג ךיוא טאה ןוא דרעפ םעד ןעלטָאז

 ,טיובעג קרַאטש ןעווענ זיא רע ;רעניצפופ ַא ְךרע ןַא ןעוועג זיא ץירּפ רעזנוא .רעסעמ
 ןוא הירפ רהעז ןהעטשפיױא טנעלפ רע ;טכיזעג ןרעגָאמ א טימ ןוא לָאמש רעבָא

 - ןיא ןעמָאנ ןייז סאד ,ןעבאה ןעליוו עכנַאמ ,דגַאי ףױא ןהענ וצ טאהעג בעיל טאה

 טינ רעקירָאטסיה איד ןענייז םעד ןיא -- ַא ד ַא סע ק רעדָא אדאכיק ןעװעג

 ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז סָאד ,עזייוועב עגידעשָאקשינ ָאד ןענייז סע להָאװבָא .,גינייא
 גונעג זיא סע ;עטכישעג רעזנוא ריפ גיטביוו רהעז טינ רעבָא יא סאד .ַאנַאכיק

 ,טײחרהַאװ רעד ןופ רָאָאה ןייא גנולהעצרע רעזיד ייב בָא טינ ןעהעגנ רימ סאד

 ןעטונימ עיירפ ענייז טכארברעפ טאה ץירפ רעזיד סאד ,ןייז ןעסיוו ףרַאד ןעמ

 ,ןערלעה עגילעדַא ןעגעוו רעכיב ןעזעל ןיא ,רהָאי ןופ לייהט ןעטסערג םעד טסייה סאד
 ןיא ןָאהטעגניירעה ןעווענ לעיפ ױזַא זיא רע ; "רעטיר, ןעמָאנ םעד ןעגָארט עכלעוו

 ןָא ןעסעגרעפ ןוא דנַאי ןייז טניסעלכַאנרעפ ןעצנַאג ןיא טעמכ טאה רע סאד .,ןעזעל |

 ןעפיוק וצ םוא דלעפ רעקיטשי עלעיפ טפיוקרטפ טאה רע ;ןעסערעטניא עכילזייה ענייז
 -עבילרעדנואו ןעזעיועב ןעבאה עכלעװ ,רעטיר עדנרעדנאוו איד ןופ ןעטכישעג
 רָאנ טאה רע איו לעיפ יוזא טּפַאשעגנָא ךיז רע טאה ןעטכישעג עזיד ; תורובג
 איר איו ןעלעפעג ױזַא ןעועג טינ ענייק םהיא ןענייז עלַא אייז ןעשיװצ ;  טנעקענ
 ענייז ןוא ךַארּפש עכיוה ןייז לייוו ,ַאווליס עד ָאנַאיצילעפ ןטטמהירעב םעד ןופ רעכיב
 זיא טּפוהרעביא ;רעייהט רהעז ןעוועג ךָאנ גנוניימ ןייז ךאנ ןענייז רעטרעוו ערעווש

 עבלעוו טימ ,געירק ןוא עבעיל ןופ ןעטרַא-סנעדער עכיוה איד ןופ טקיצטנע ןעוועג רע

 רעבילדנעטשרעפנוא רעד ןופ ךאזרוא איד, :לעיּפשײב םוצ איו ; לופ ױזַא ןענייז אייז
 בָא לעיפ ױזַא טכַאװש ,דנַאטשרעפ ןיימ טלעדנַאהעב רהיא רעכלעוו טימ ,גנולדנַאהעב

 רעייא ףיוא ןענָאלקעב ךימ ךיא זומ טייקכילדנעטשרעפ טול סאד ,דנאטשרעפ ןיימ
 -טעג רעייא ןערעיצעב עכלעוו ,ןעלמיה ענעבַאהרע איד, : ץאז א ךאנ ?.טייהנהעש

 עטנעידרעפ איד ןענעידרעפ טלָאז רהיא סָאד ןעכַאמ ,ןועטש עכילטעג טימ טייקביל
 ןעבאה הצילמ ךַאלקיטש עכילנהע ןוא עכלעזַא ?.טייהנעבַאהרע רעיא ןופ טסנעידרעפ

 םעד ןעכָארבעג טאה רע לײװ ,טכַאמעג ענושמ ךַאפנייא ַאדַאכעק ןעבילקילגננוא םעי

 ףָאזָאלּפ םעד וליפא טלָאװ סאד סָאװ ,גנוטיידעב רעייז ןעניוקוצסיורעה ּפָאק
 -תיחת ןענַאטשעגפױא טלָאװ רע ןעװ וליפא .,ךילנעמנוא ןעוועג ךיוא סעלטָאטסירַא

 ,ןעדנואוו איד טימ ןעדעירפוצ ץנַאנ ןעוועג טינ זיא רע ,םעד בעילוצ ארטסקע םיתמה

 איו !טקנעדעג טאה רע לייוו ,ןענירקעג טאה סינַאילעב ןָאד רעטיר רעד עכלעוו

 ןייז טזומעג ךָאד טכיזעג ןייז טאה ,ןייז טנעמעג ךיז ןעבאה סרעשדלעפ ענייז טקישעג |

 םעד רע זיא ךָאד ,ןעדנואו עטהענרעּפ איד ןופ טהענ ןוא סערָאנס טימ ימקערעב
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 עזיד ןעגידנע וצ ,ךוב ןופ ףוס םוצ ןעכערּפשרעפ ןייז ריפ רַאבקנַאד ןעווענ רעסאפרעפ

 וצ טאהעגנ טסול ןיילא טּפָא טאה רע ןוא ;עטכישעג ערַאברעדנואװ עכילדנענוא

 רעד איו טרָאװ ןיא טרָאװ גנולחעצרע איד ןענידנע ןוא דנַאה ןיא רעדעפ איד ןעמהענ

 טוג ןוא ,ןָאהטעג טאהעג סיװעג רע טלָאװ סאד .,ןעכַארּפשרעפ טאה רעסַאפרעפ

 -- ןופרעד ןעגױצעג נָא טינ םהיא ןעטלָאװ ןעקנַאדעג עניטכיוו ערעדנַא ןעוו ,ךיוא

 ,רעהפיוא ןהָא רָאנ טגיטפעשעב ךראמ ןייז ןעבאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג

 -ליּבעג א ,ףרָאד ןופ ןעכילטסייג-רעטנוא םעד טימ טריטוּפסיד טּפָא טאה רע
 ןופ רעכלעוו -- "?אצנעונעס ןיא םוידוטש ןייז טנידנעעג טאה רעכלעװ ,ןַאמ רעטעד

 סידַאמַא רעדָא דנַאלגנע ןופ ןירעמלַאה ,רעטסעב רעד ןעוועג זיא רעטיר אייווצ איד
 טאה ,טרָא ןעגיבלעז םעד ןופ רעברַאב רעד ,סַאלָאקינ רעטסיימ רעבָא :ןעיללַאג ןופ

 ןופ רעטיר, םעד טימ ןעכיילגרעפ טנעקעג ךיז טאה אייז ןופ רענייק סאד ,טנאזעג
 ןעװעג זיא םהיא טימ ןעכיילגרעפ טנעקעג ךילעקריוו ךיז טאה סָאװ ,רענייא ;"ןוז רעד

 עלא טאהעג טאה רע לייוו ,ןעיללַאנ ןופ סירַאמַא ןופ רעדורב רעד ,רָאאלַאג ןָאד

 איו רעטומדנָאלק אזַא ןוא גנילכעווש ַאזַא ןעוועג טינ זיא רע ; תולעמ עניטרַאסיױרנ

 - ,ץרוק .ןעגעיטשעגרעביא םיוועג םהיא רע טאה הטומדנעדלעה ןיא ןוא רעדורּב ןייז
 "רעפ טאה רע סאד ,םוידוטש ןעזיד טימ טעדנעלברעפ קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע

 סאד ,טרַא ַאזַא ףיוא ןוא ;רעכיב עזיד רעביא טכענ עצנַאג ןוא געט עצנַאג טכַארב
 ףרַאמ רעד טנעקירטעגסיוא םהיא ייב טאה ,ןעזעל לעיפ ןוא ןעפָאלש גינעוו ןופ ,טסייה

 םעלַא טימ לופ ןעוועג זיא עיזַאטנַאפ ןייז ,טרהירעג ןערָאװעג זיא דנַאטשרעפ ןייז ןוא

 ,ןעננורעדרָאּפּפױא ,ןעטכַאלש ,ןעפּפמַאק ,ןעגנורעביוצעב טימ : ןעזעלעג טאה רע סָאװ

 רע ןוא ; ןעכַאז עטסוּפ עכילנעמנוא עלַא ןוא ןעצרעמש ,עבעיל ,טייקבילפעה ,ןעדנואוו

 עשיטסַאטנַאפ עלַא עזיד ןופ טיײהרהַאװ רעד ןיא טביולנעננייא לעיפ ױזַא ןעווענ זיא

 ןעוועג טינ טלעוו רעד ןיא עירָאטסיה ןייק זיא גנוניימ ןייז ךאנ םאד  ,תוישעמ-אבב

 רעטוג א רהעז ןעוועג זיא ,טביולנעג רע טאה ,ץַאיד יאור דיצ  ,עזיד סלַא רעגיטכיר
 ,ייררעווש ןעגידנענערב םעד ןופ רעטיר, םעד טימ ןעכיילנרעפ וצ טינ רעבָא ,רעטיר

 עסיורנ ,עכילקערש אייווצ ןעטלַאּפשוצ רעטניה ףױא ךַאמ ןייא טימ טאה רעכלעוו

 טאה רע לייוו ,איּפרַאק לעד ַאדרַאנרעב טימ ןעדעירפוצ רהעמ ןעוועג זיא רע ,ןעזעיר
 עניבלעז איד גידנעצונעב ,סעללַאװסעצנָאר ןיא ןעטרעביוצעב םעד דנַאלָאר טעטדיוטעג
 טשטעווקוצ טאה רע ןעבלעוו ,ן'סואעטנַא ןעגענ טצונעב טאה סעלוקרעה סָאװ ,קיטקַאט

 ןעוועג טייצ רענעי וצ ןעינַאּפש ןיא ןענייז סע לייוו ,סַאּפש ןיא רעּביירש רעד טגָאז סָאד *

 ,ַאלַאקלַא ןוא ַאקגַאמַאלַאס : ןעטעטיזרעווינוא עטיורג אייווצ ראג
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 .םעד רעּביא גנוניימ רעטוג ַא רהעז ןעּבענעג טָאה רֶע ,סמירָא ענייז ןיא טדיוט ףיוא

 רע להָאװּבָא ,ןעגיוצרע טוג ןוא ךילפעה ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאפרעד יטינַאגרָאמ זעיר

 רהעמ ,ףערפ ןוא ןילָאטש רעמיא ןענייז עכלעװ ,ןעשנעמ טרָאס םעד ןופ ןעוועג זיִש

 רע ןעוו טּפױהרעביא ,ןאולַאטנָאמ עד ָאדלַאניר טרעדנואוועב רע טאה ןעמעלַא רַאפ

 טאה רע ןעמעװ ,ןעדעי ןרעדנילּפ וצ סָאלש ןייז ןופ ןהעגסיורעה ןהעזענ םהיא טאה

 איוו -- סעכלעוו ,דליב ס'טעמָאהַאמ טּפַאכעגוצ ךיוא טאה רע ןעוו ןיא ,ןעפָארטעגנָא

 רע רעּבָא ,דלָאנ ןעבָארג ןופ סיואכרוד ןענַאטשעב זיא -- טלהעצרע עירָאטסיה אי

 ןעמ ןעוו ,בָאנוצ סלַא עצינעמעלּפ ןייז ןוא ןירעהעזפיוא ןייז טקנעשעגנעװַא טלָאװ

 רעהטעררעּפ םעד בייר ןעטונ א ןעבעג וצ טייקכילגעמ איד ןעבענעג םהיא טלָאװ

 .ןָאלַאלַאג

 םהיא זיא ,טלעקנודרעפ גידנעטשלָאפ ןעוועג זיא דנַאטשרעפ ןייז איו ױזַא
 םענענושמ א סָאװ ,סעיזאטנַאפ עמסעדליוו איד ןופ ענייא ּפָאק ןיא ןיירעה ךילדנע

 םהיא ריפ טעװ סע סאד ,טביױלנעג טאה רע ;ןעלאפעננייא ןעוו רָאנ זיא ןעשנעמ

 ןעגניירב וצ דנַאלרעטַאפ ןייז ןיא ןעמָאנ ןעסיורנ א ןעכַאמ וצ ךיז םוא ,ןייז טוג רהעז

 "ַאװעב ןוא גידנעטייר טלעװ איד ןהענכרוד ןוא רעטיר רעדנרעדנַאװ א ןערעוװ וצ ,ןעצונ

 -עגפיוא ןעבאה סע סָאװ סעלַא ןָאהטּפױא ןוא עלעפוצ עכילרעדנואוו ןעכוז וצ ,טנעפ

 ריפ ךיז ןעמהענוצנָא ;ןעזעלענ טאה רע עכלעוו ןופ ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןָאהט
 רע איו ,םעדכאנ לָאז רע םוא ,ןערהַאפענ ןיא ךיז ןעלעטשנייא ןוא סעדווירק עלַא

 ףיוא ןעמָאנ ןעסיורנ א ןוא ערהע ןעפַאשרעּפ ןענעק ךיז ,םולשב אייז ןופ סיורעה טעוו

 -שירלעה ןייז טול זיא רע זא ,טעדליבעגנייא ךיז טאה ץירּפ רעמירָא רעד ,גיבייא

 -ַאטנַאפ עסיז עזיד טימ ,דנָאסיבערט ןופ רעזייק רעטניורקעג רעד סנעטסגינעוו טייק

 תע טאה ,ןענופענ אייז ןיא טאה רע ןעכלעוו ,ןענינגרעפ ןעסיורג םעד טימ ןוא סעיז
 .ןַאלּפ ןייז ןערהיפוצסיוא טלייאעג ךיז

 -רעטלע ןייז ןעכוזוצפיוא ןעוועג זיא ,ןָאהטעג טאה רע סָאװ ,ךאז עטסרע איד

 -בַאנרעפ ןערהָאי עלעיפ ןעגעלעג זיא רעכלעוו ,גוצנַאדנעּפַאװ ןעטעטסָאררעּפ ס'נעדייז

 ױזַא גנונדרָא ןיא טכַארבעג ווא טצוּפענבָא םהיא טאה רע .לעקניװ ַא ןיא טניסעל

 ; ןורסח ןעסיורג א ןענופעג םהיא ןיא טאה רע רעבָא ;טנעקעג טאה רע איו טוג
 רעד ןהֶא עבױה איד ןעבעילּבעג רָאנ יא סע ,ץנַאנ ןעװענ טינ זיא לעטיה סָאד
 טרָאס א טכַאמעגוצ טאה רע : טכיררעּפ גיצנוק רע טאה רעלהעפ םעד ,עקטַאמ

 ,טוה רעצנַאג א איו ןהעזעגסיוא טאה ביוה איד רעכלעוו טימ ,רוטקַאט ןופ עקסַאמ
 דרעווש ןייז ןעניוצעג רע טאה ,זעװעג זיא סע קרַאטש איו ןעריבורּפ וצ םואפ ,תמא

 איד ןעגנַאנעג ןערָאלרֶעַפ ןיִא ְךַאָמ ןֶעֶטְסּרָע ן'טיִמ ןוא לָאמ אייווצ ְךאַמ א ןעבעגעג ןוא
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 לעטיה ןייז סָאװ ,םעד טימ ןעדעירפוצ רהעז טינ רעבָא ;ךָאװ רעצנַאנ ַא ןופ טײכױַא
 קילגנוא ַאזַא ןופ ןעטיחרעפ וצ ךיז םוא ןוא ןערָאװענ טרעטשרעצ טכייל יֹוזַא זיא
 טניטסעפרעפ טאה רע עכלעוו ,עקסַאמ רעדנַא ןַא טכַאמענ רע טאה ,רעטייוו ףיוא

 זַא ,רעכיז ןעווענ טצעי ךיז ייב זיא רע ;ךאלננעטש ענרעזייא עניילק טימ גינעווניא ןופ
 סאד רע טאה ,סעבָארּפ ןייק רהעמ גידנעכַאמ טינ ןוא ,קרַאטש ןייז ןיוש טעװ סאד
 ,לעטיח סעטנעכייצעגסױא ןַא ריפ ןעטלאהענ

 רע להָאװבָא ;דרעּפ ןייז טימ ךיז טרעה סָאװ ,ןהעז ןעגנַאגעג רע זיא םעד ךאנ
 רוע זיולב ןעוועג זיא עכלעו ,עּפַאקש ס'ַאלענעג סלַא תונורסח רהעמ טאהעג םאה

 סלַא רעכעה לעיפ ןענַאטשעג ןעניױא ענייז ןיא רע זיא ךָאד ,רענייב ןוא טוה *תומצעי
 טכארטעג רע טאה געט רעיפ ,ַאקעיבַאב ס'דיצ רעדָא ,,סולַאפעצוב ס'רעדנַאסקעלַא
 -- ןיילא ךיז וצ טנאזעג רע טאה -- לייוו ;  ןעבענ םהיא לָאז רע ןעמָאנ א ריפ סָאװ
 אזַא וצ טרעהענ סָאװ ,דרעפ רעניטרַאסױרג ַאזַא סאד ,ןייז גיסַאּפ טינ רהעז טעוװ סע
 -עג רעבירעד ךיז טאה רע ,ןעמָאנ ןעגירעהעג ןייק ןעבאה טינ לָאז ,רעטיר ןעסיורג
 זיא רע סָאװ ,ןעטיידנָא ךייקנוצ לָאז סָאװ ,ןעמָאנ א סעּפע ןעניפעג וצ הימ ןעבעג
 רע סָאװ ןוא ,רעטיר ןעדנרעדנַאװ א וצ טגנַאלעב טאה רע רעדייא ,רעהירפ ןעוועג
 ררעה רעד ןעוו זַא ,סאד איו ךיילנ ױזַא ןייז טינ ןעק ,ךילקריוו ,ךַאז ןייק : טצעי זיא

 ַאזַא ןעמחעננָא ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןעטייב ךיוא דרעפ ןייז לָאז ,דנַאטש ןייז רעביא טייב
 ןעכלעוו ןיא ,דנַאטש ןעיינ םעד ריפ טסַאּפ סע איו ,ןעמָאנ ןענידעגנילק ןוא ןעגיטכערּפ

 ,טרעדנעעג ,טריטקעיָארּפ טאה רע איו םעדכאנ ,ןעטָארטעננײרעה טצעי זיא רע
 ןייז ןיא טלעטשעגפיונוצ רעדעיװ ןוא ןעפרָאװעגנעװַא ,טצריקענ ,טכַאמענ רעגנעל
 ןייז לָאז ןָאמָאנ רעד זַא ,ןעסָאלשעב ךילדנע רע טאה ,ןעמענ ענעדעישרעפ עיזַאטנַאפ
 ןוא גידנעגנילק ,ךיוה ןעוועג גנוניימ ןייז טול זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ א ,עטנַאניסָאר
 רהעמ טשינ ןעועג זיא רע סאד ,טעטיירעּב סָאװ ,ןעמָאנ א ;ננוטיידעב טימ לופ
 םעדר ַאפ טסײה סָאד ,סעטנַא ,עּפַאקש א רמולכ ,יס ָאר א איו
 טצעי זיא רע סָאד ,רעדעיװ ןוא ; הנרדמ רעניטצעי רעד וצ ןעמוקענ זיא רע איוי
 רעד ןפ סעּפ ַאקש עלַא רַאפ רעכעה טסײה סָאד ,ןיפָאר סעטנַא

 | | ** ! טלעוו

 ,לַאגיגירָא םעד וצ טייהיירט סא ָאד ןעמוק תומצ עו רוע רעטרעוו עשיאערּכעה אור *
 ((ומ!טזמ 6118 64 ץַאו רעשינײטַאל ַא ןעפרָאװעגניירעח ָאד טרעוװ טסקעט ןעשינַאּפש םעד ןוא
 לָאמַא טפרַאװ ןעמ איוו עדַארג סױא טמוק סָאד : (רענייּב ןוא טוה זיולּב ןעועג -- 0892 {ט6
 .ןעגעוו סַאּפש ןופ שידיי ןיא עזַארפ עשיאערבעה ש זוירעח

 ?גוטיידעּב ייווצ טאה סעכלעוו ,80408 טרָאװ ןעׁשיִנָאּפְש םעד ןיא ָאד טגעיל הערד רעד **
 'ו .רעכעה ןוא סעדרָאש :ןעג
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 ןעוועג ייא רע ןעכלעוו טימ ,ןעמָאנ א ןעבעגעג ררעפ ןייז טאה רע איוו םעדכָאנ
 סאד ,ןיילא ךיז ריפ ןעמָאנ א ןעמיטשעב וצ ןעסָאלשעב רע טאה ,ןעדעירפוצ קרַאטש
 ןעסָאלשעּב ךילדנע רע טאה ןַאד ןוא ןעטכארטעב וצ געט טכַא ןעמונעג םהיא טאה
 יעג רעטסעיירט רעזיד ןופ רעביירש ענינייא ןענַאװ ןופ ,טָאכיק ןָאר ןעפור וצ ךיז

 טינ א אדָא כיק ןעוועג זיא ןעמָאנ ועניטכיר ןייז סָאד ,ןעגנורדעג ןעבָאה עטכיש

 רעשירלעה רעד סָאד ,ךיז גידנענהָאמרעד ,ןעבָאה ןעליוו ערעדנַא איװ ,ַאדַא סעק

 טאה ןוא סידַאמַא ןעמָאנ ןעכאפנייא םעד טימ זעדעירפוצנוא ןעווענ זיא סידַאמַא

 וצ ךרודַאד ייז םוא דנַאקרעטַאּפ ןוא ךיירגינעק ןייז ןופ ןעמָאנ םעד ןעבענעגוצ וצרער

 רעטוג סלַא ,ךיוא רע טָאה -- ,ןעיללַאג ןפ סידַאמַא גידנעפור ךיז ,טמהירעּב ןעכַאמ
 טָאביק ןָאד ןעּפורעגנָא ךיז טאה ןיא ץניװָארּפ ןייז ןופ ןעמָאנ םעד טגעלעגוצ ,רעטיר

 וצ ןעבעגעג ױנעג רע טאה -- טנעכערעג רע טאה -- םעד ףרוד ;ַאשטנַאמ ַאל עד
 טימ טרהעעב טייצ רעכיילג ֹוצ טאה רע עכלעוו ,הנידמ ןייז ןוא סיחי ןייז ןעסיוו

 ,,עמָאנ רהיא ןעמונעגנָא טאה רע סָאװ ,םעד

 ץנאג לעטיה ןייז ,טצוּפענבָא ןעווענ ןיוש זיא רוטינראנדנעפַאװ ןייז זַא ,טצעי
 ,ןענופענ רע טאה ,ןעמענ טימ טנרָאזעב ןעווענ ןענייז רע ןוא דרעפ ןייז ןוא טכַאמענ

 ןעבעיל וצ עמַאד ַא רעסױא טלהעפענ טשינרָאנ רחעמ ןיוש םהיא טאה סע וַא

 -- טבורפ ןוא רעטטלב ןהֶא םיוב ַא איו זיא עבעיל ןהָא רעטיר רעדנרעדנַאװ ַא לייוו

 ,דניז עניימ ריפ,, -- טגָאזעג רע טאה -- ?לָאז ךיא ןעוו, ,המשנ ַא ןהָא ףונ ַא איו

 םאד סָאװ -- זעיר א ץענרע ןעננעגעב ,לזמ ןעסיורג ןיימ ךרוד ,טגָאזעג רעסעב רעדא

 ן'מימ ןענעלגעוא םהיא לָאז ךיא ןוא -- רעטיר עדנרעדנַאװ ייב טּפָא ףיז טפערב

 ןענעיזעב םהיא -- ץרוק רעדָא ,ןעייווצ ן'א םהיא ןעטלאּפשוצ רעדא ,ּפַאלק ןעטסרע
 ,עמט:אד א ןעבָאה טינ ןעד ךיא ףראד -- ,ןעבעגרעטנוא ךיז לָאז רע ןעגניווצ םהיא ןוא

 רע ןעוו ,לָאז רע סָאד ?קנעשעג א סלא ןעקישנטווא ןענעק םהיא לָאז ךיא ןעמעוו וצ
 ןענָאז ןוא רחיא רַאפ עינק ענייז ףיוא ןעפרַאװ ךיז ,םַאדַאמ רענהעש ןיימ רַאּפ טמוק
 טצעי טהעז רהיא ,םַאדַאמ, :עמיטש רענעגָאלשעגרעדעינ ,רעגינעהטרעטנוא ןא טימ

 ,אינארדנעלאמ לעזניא רעד ןופ רעשרעה רעד ,ָארבמַאלוקארַאק זעיר םעד ךייא רַאפ
 ַא0 עד טָאכיק ןָאר ןעטמהירעב-כױה-רעלַא םעד ןופ להעפעב םעד טאה רעבלעוו

 םוא ,ףךייא ראפ ןעלעטשוצרָאפ ךימ ,לעוד ַא ןיא טנעיזעב ףימ טאה סָאװ ,אשטנַאמ

 יוא זיא ףילקילג איוו *,ליוו איז סָאװ ןָאהט רימ טימ לָאז טייקגידענג עסיורג רעיא

 רע זיא רעבילקילנ ךָאנ איװ !עדער רעניציה רעזיד ךָאנ ןעועג רעטיר רעטוג רע;

 ַא ןיא סָאד ,טלהעצרעד טרעװ סע !עמאד ַא ןענומעג טאה רע ןעוו ,ןעוועג רעבא

 רעהירפ זיא רע עכלעוו ןיא ,ןירעיוב עגנוי ענהעש א טנױאוועג טאה ףרָאד זעטנעהָא



 7 ,1 ְךֹוּב ,טָאכיק ןָאד ןופ עמבישעג

 טסואוועג ןופרעד טָאה איז סָאד ,סיוא טינ טהעז סע להָאװּבָא ,טּבעילרעפ ןעוועג
 טָאה רע עכלעוו ,עמַאד יד ןעוועג זיא סָאד ןוא ןםעד ןעגעוו טרעמיקעּב ךיז רעדָא
 יז ריפ ןַאד טָאה רע ,ץרעה ןייז ןופ ןירעלהעּפעּב יד ריפ ןעכַאמ וצ טלעוועגסיוא
 ,םענעגייא רהיא ןופ גידנעהעגגעוַא טייוו םינ לָאז רעכלעוו ,ןעמָאנ ַא טכוזעג
 -רָאפ ַא ןופ רעדָא ןיסעצנירּפ ַא ןופ ןעמָאנ םעד וצ טנעהָאנ ןייז ןוא ןענייּב ךיז
 ָאסַאּבָאט לער ןייז לָאז סָאד זַא ,ןעסָאלשעּב דלַאּב טָאה רע ןוא .עמַאד רעמהענ
 ,טָאה רעכלעוו ,ןעמָאנ ַא -- (ףרָאד םענעי ןיא ןערָאװעג ןערָאּבעג זיא יז לייוו)
 רעבילגואוועגנוא ןַא ןעוװעג ךיוא זיא ןוא ,ןעגנולקעג ןהעש ,טקנעדעג טָאה רע יו
 רע עכלעוו ,ןעמענ ערערנַא עלַא איד יו --- טקירדעגסיוא םעלעיפ טָאה ןוא
 .ןעמונעגנָא טָאה
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 .2 לעטיּפַאק

 ישר ןייז ןופ גנַאגסורעה רעמסרע סיטָאכיק ןָאד

 הא 16
 00 ק

: 
 יי
 יי

 !עגנוטיירעברָאפ עזיד איוו דלַאב
 רע טאה ,טכַאמענג ןעוועג ןענייז יו

 -ָארּפ ןייז טגעלעגבָא טינ רהעמ ןיוש

 טלייאעב ךיז טאה רע ןעכלעוו ,טקעי
 איד סָאד ,גידנעקנעד ,ןערהיפוצסיוא

 ןייז ךרוד ןעדָאש ןעבָאה טעוװ טלעוו
 ןעוועג ןענייז לעיפ יוזא -- ןעגעלבָא
 טאה רע עכלעוו ריפ ,סעדווירק איד

 -נוא איד ,ןעמהעננָא טלָאװעג ךיז
 ןרעלהעפ איד ,ןעכיילנוצסיוא ןעטכער

 טוג ןעסטכעלש איד ,ןרעסעברעפ וצ

 -עב וצ ןעדלוש איד ןוא ןעכַאמ וצ
 םענייק רע טאה רענירעד !ןעלהָאצ

 איד ןופ ןענרָאמ-הירפ ןייא טקרעמעבנוא ץנַאג ןוא ןַאלּפ ןייז ןופ גידנעלחעצרע טינ
 ףױא ףיורעה ,סיפ איד זיּב ּפָאק ןופ טנעפַאװעב ךיז טַאנָאמ ילוי ןיא געט עטסעסייה

 -ענ ,רליש ןייז ןעדנובעננָא ,ּפָאק ן'פיוא לעטיה סאד טנעלעגפיורעה ,עטנַאניצָאר ןייז

 ףיוא ןעטירעגסיורעה ףיוה ןייז ןופ רעיוהט-רעטניה םעד ךרוד זיא ןוא עיּפש ןייז ןעמונ
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 טינ ןעגנורעטש ענייק טאה רע סָאד גידנעקנעד ,דיירפ טימ לופ רלעפ עיירפ סָאד
 םיוק רעבָא .גנומהענרעטנוא רעגידריוורהע ןייז ןופ גנַאפנָא םעד אייב טַאהעג
 "קערש א ןָא טנהָאמרעד ךיז רע טאה דנַאל עיירפ סאד ףױא סיורעה רע זיא
 ןייז ןעבענפױא טפרַאדעג רָאָאה א ךאנ טלָאװ רע רעכלעוו בעילוצ ;ךַאז עכיל
 טינ ףאנ ןיא רע סאד ,ןהעזעגמורעה ןַאד עדַארג ךיז טאה רע : גנומהענרעטנוא
 עצעזעג איד טול רע טאה רעבירעד ןוא ,רעטיר סֵלַא ןערָאװעג טרעלקרע ענלַאמרָאפ
 ןערעהעג עכלעוו ,איד ןופ ןצעמיא ןענענ ןעטערטּפיוא טנעקעג טינ ,טפַאשרעטיר ןופ
 ,רעטיר סלַא טרעלקרע ןעוועג ךילקריוו ןיוש טלָאװ רע ןעוו ןוא ;דנַאטש-רעטיר םעד וצ
 ןהָא רוטינרַאנ-רעטיר ןעסייוו א ןעגָארט ,רעטיר רעיינ סלַא ,טפרַאדעג ןַאד רע טלָאװ
 ןופ טכַאמ איד ךרוד ןענעידרעפ סע טלָאװ רע זיב ,דליש ןייז ףיוא (ברעה) ןעּפַאװ א
 טסואוועג טינ טאה ןוא ןהעטש ןעבעילבעג רע זיא ןעקנַאדענ עזיד ייב ,ןעּפַאװ ענייז
 טקרַאטשעגרעביא טאה תענושמ ןייז איװ ױזַא רעבָא ;רעטײװ ןהענ לָאז רע בוא
 םעד ךרוד ףעטיר א ריפ ןעכַאמ ןעזָאל וצ ךיז ןעסָאלשעב רע טאה ,דנַאטשרעפ ןייז

 ,עחעדנַא עלעיפ ןָאהטעג ךיוא ןעבאה סע איו ,ןעֿפערטנָא טעװ רע ןעכלעוו ,ןעטסרע
 רע טאה גוצנַא-רעטיר ןייז טפערטרעבנא סָאװ ןוא ,ןעזעלענ טאה רע עכלעוו ןופ
 סאד ױזַא םענעגייא ןייז ןעצוּפוצבָא ,טייהנעגעלעג א ןעבאה טעוו רע ןעוו ,ןעסָאלשעב
 רע טאה דנַאטשרעפ ןייז גידנעגיהורעב ,רעטופ-ןילעמרעה איו רעסייוו ןייז לָאז רע

 ןיֵלַא טאה דרעפ ןייז געוו א ריפ סָאװ גידנעמהענ ,רעטייוו ןהענ ןעבייהעגנָא טצעי
 ןופ טסייג רערהַאװ רעד טהעטשעב -- טבױלנעג רע טאה -- ןירַאד לייוו ,טלָאװעג
 ,עלעפוצ ןעבוז

 ; ױזַא ןיילַא ךיז וצ טדערענ רעכוזילַאפוצ רעיינ רעזנוא טאה רעטייוו גידנעהעג
 ןופ עטבישעג עגיטכיר איד ןעוו ,ןעטייצ עגיטפניקוצ ןיא איד סאד ,םע טלעפייווצ רעוא
 רעד טעװ ,טלעוו רעד רַאפ ןערעוװ טקעלּפטנע טעװ ןעטַאהטנעדלעה עכילמהיר עניימ

 ףוא גנַאגסױרעה ןעטסרע ןיימ ןעביירשעב ,ןרעדליש אייז טעװ רעכלעוו ,רעטרהעלעג
 םעד רעּביא טײרּפשענסױא ןרעטשנעגרָאמ רעהטױר רעד טאה םױק, :טרַא אזַא
 ענהעש ענייז ןופ םידעפ ענעדלָאנ איד לעגוק-דרע עסיורג ןוא עטיירב עזיד ןופ טכיזעג
 -ענניצ עגיציּפש ערעיז טימ ךַאלענױּפ עטברַאפענ עניילק איד ןעּבאה םיוק ןוא ,רָאָאה

 / םעד ופ טפנוקנַא איד טסירנעב עידָאלעמ רעגידנינָאה ןוא רעטפנַאז א טימ ךַאל
 ןופ רעגעלענ ןעכייוו םעד גידנעזָאלרעפ טאה רעכלעוו ,ןענרָאמ ןופ רעגָאזנָא ןעהטיור
 טקעלּפטנע סָאװ-רָאנ ךיז (ןרעטשדדנעבא -- סונעוו) ןירעטיילנעב רעניטכיזרעפייא ןייז
 -לעמיה םעד ןופ ןענָאקלַאב ןוא ןרעיוהט איד ךרוד רעדניקדנעשנעמ עכילברעטש איד וצ

 ַאשטנַאמ ַאל עד טָאכיק ןָאד רעטיו רעטמהירעב רעד סלַא -- אשטנַאמ ַאל ןופ בלעוועג
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 - ןעמַאזנייא םעד ןעזָאלרעפ עטנַאניצָאר דרעפ ןעגיטרַאסױרג ןייז ףיוא גידנעטייר טאה
 איוו) ?לעיטנָאמ ץַאלּפ ןעגידריוו-קנעדעג ןעטלַא םעד רעביא ןעגנַאנעג זיא ןוא טרָא
 רעטשנעבעג רעד ,טייצ עכילקילננוא איד ָא, ,(עטכישעג איד ןעוועג ךילקריװ זיא סע
 טקעלּפטנע ןעלעו ןעטַאהט עטמהירעב עניימ ןעװ} ,טנָאזעג רעטייוו רע טאה ",רוד

 ןיא ןעריוװַארגנײא אייז לָאז ןעמ ןענעיררעפ סָאװ ,ןעטַאהט !טלעװ רעד רַאפ ןערעוו

 ַא ,אוד ןוא !ליזנעּפ ן'טימ ןעלָאמסױא ןוא ןײטש-רָאמרַאמ ןיא ןעצירקסיוא .,זנָארב

 עבַאנפױא איד ןעבאה טסעוו אוד סָאװ ,טסיב אוד רעװ אייז ,רערעביױצ רעטרהעלעג

 ןעטוג ןיימ ,ךיד טעב ךיא ,טינ סעגרעפ ,עירָאטסיה ענילנהעוועגנוא איד ןעביירש וצ
 טאה ןַאד *!ןעטייקנילעזהימ עניימ עלַא ןופ רעטיילגעב ןעגידנעטש םעד ,ןעטנַאניצָאר

 ַא :ןעירשעגסיוא ,טבעילרעפ ןעװעג ךילקריו טלָאװ רע איו ױזַא ,רעדעיו רע
 טסוהט אוד ! ןעצרעה םענעגנַאפעג ןעזיד ןופ ןירעשרעה ! ןיסעצנירּפ עניימ ,ַאעניצלוד
 ןוא טערקעד ןייד אייב םַאזיורנ טסביילב אוד סָאװ םעד טימ טכערנוא סיורג ַא רימ

 טלַאה !טייהנהעש ןייד ןופ טרַאװנעגעג רעד ןיא ןעניישרע וצ רימ טסטָאּברעּפ אוד

 סעבלעוו ,ןעצרעה ןעטפַאלקשרעפ ןעזיד ןופ ןעקנעד וצ ,עמאד עגידענג ַָא ,גידריוו ריפ

 *! ןעצרעמש עלעיפ ױזַא ריד וצ עבעיל סיוא טעדייל

 איד גידנעכַאמכָאנ ,ןָאט ןעדליוװ ןעזיד ןיא טרערעג רעטייוו ץלַא טאה רע
 -גנַאל ןעגנַאגעג ךיז זיא ןוא טנעקעג טאה רע איו יונעג ױזַא רעכיב ענייז ןופ ךַארּפש
 טלָאװ איז סָאד ,ץיה רעקרַאטש אזא טימ סיורעה זיא ןוז איד דנערהעוו ,רעטייוו םַאז
 טרעדנַאװעג טאה רע ,לעסיב ַא טאהעג ךָאנ טלָאװ רע ןעוו ,ךרַאמ ןייז ןעצלָאמשוצ

 ןייז לָאז סָאװ ,ךַאז עניצנייא ןייק טנעגעגעב טינ טאה ןוא גָאט ןעצנַאג םענעי טעמב
 טימ טאה רע לייוו ,טרעגרעעג לעיפ םהיא טאה סָאד ןוא ,ןענהָאמרעד וצ הטרעוו
 רעגיטכעמ ןייז ןופ טייקשידלעה איד ןעזייוו וצ טייהנעגעלעג א טעטרַאװרע דלודטגנוא
 ,דנַאה

 ייב טָאהעג סינעגענעב עטסרע ןייז טאה רע זַא ,ןעגָאז רעלעטשטפירש עגינייא

 סינגענעב עטסרע ןייז זַא ,ןעטּפױהעב ערעדנַא } עציּפַאל ןופ גנַאנכרוד ןעלָאמש םעד
 -ענ באה ךיא סָאװ םעלַא ןופ רעבָא ;ןעלהימ-דניװ איד טימ ףּפמַאק רעד ןעווענ זיא
 ןופ םעקינָארכ איד ןיא ןענופעג באה ךיא סָאװ ןופ ןוא םעד ןעגעוו ןעניפעגסיוא טנעק

 סָאד ןוא ןעטירעג גָאט ןעצגַאנ ןעזיד טאה רע סָאד ,סיוועה ךיז טלעטש ,ַאשטנַאמ ַאל

 רע סלַא ןוא ;נירגנוה ןוא דימ קרַאטש ןעוועג דנעבא ןעגענ ןענייז דרעפ ןייז ןוא רע
 -רעטיר א טינ ץענרע יז טניפעג סע ביוא ,טקוקענמוא דנַאטשוצ ןעזיד ןיא ךיִז טאמ

 ,עקיווקרע ןוא ןעהורפיוא ןענעק ךיז לָאז רע ואוו ,לעזייה עשכוטסַאּפ א רעדָא סָא ש
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 טעטכַארטעב טאה רע עבלעוו ,עמשטערק ַא ,נעוו ןופ טייוו טינ ,ןהעזרעד רע טאה
 טסַאלַאּפ םעד וצ טינ ןעוו ,ןרעיוהט איד וצ ןערחיפ םהיא טעװ סָאװ ,ןרעטש א ריפ
 .ןעמוקעגנָא זיא ןוא טנעקעג טאה רע איו ךיג ױזַא ןעטירעג טאה רע .גנוזעלרע ןייז ןופ
 -סיוא עגנוי אייווצ ןענַאטשעג גילעפוצ ןענייז ריהט רעד רַאפ ,טייצ-דנעבא ןיא ןיהַא
 ענינייא טימ עלליוועס ךאנ ןחענ טפרַאדעג ןעבאה עכלעוו ,רעמיצנעיורפ ענעסַאלעג
 יזא .טכַאנ ענעי ןעניטכענרעביא וצ טרהעקעגנייא ןיחַא ןעבאה עכלעוו ,רעביירט-לעזע
 טָאה טעדליבעגנייא ךיז רעדָא ןהעוענ טאה רעכוז נעקילג רעזנוא סָאװ סעלַא איו
 טאה רע עכלעוו ןּופ ,ןעכַאז ענעי ןופ טלַאטשענ איד ןעמונעגנָא עיזַאטנַאפ ןייז ןיא
 רעיּפ טימ סָאלש-רעטיר א ןהעזעגסיוא םהיא ייב עמשטערק איד טאה ,ןעזעלעג
 וא ןעבָארג ןעפעיט א ,קירב-גוצ א טימ ןעלָאּפוק ענרעבליז עדנענייש ןוא ךאלמירוהט
 ,טרעדלישעג ףילנהעווענ טרעוו סָאלש ַאזַא עכלעוו טימ ,ןעכַאז טגירעהעג עלַא טימ
 ןעטנַאניצָאר טלעטשעגבָא רע טאה עמשטערק רעד וצ טנעהָאנ ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו
 .טײּפמָארט א טימ ןוא ןָאקלַאב ן'פיוא ןעניישרע טעװ קילרַאק א סָאד גידנעטרַאװרע
 טאה רע איװ יזַא רעבָא ;סָאלש ןיא ןָא טמוק רעטיר א סאד ,ןעכייצ א ןעבעג
 "ניירעה ןעבעלרעד ןעלעוו ןיוש טלָאװ עטנַאניצָאר ןוא תוהיש טכַאמ ןעמ סאד ,ןהעזעג
 רעבלעו רַאפ ,עמשמערק ןופ ריחט רעד וצ ןעטירענוצ רע טאה ,לַאטש ןיא ןהענוצ
 ריב ןעטלַאהענ טאה רע עכלעוו ,ךַאלדיײמ .אייווצ איד גידנעהעגמוא ןהעזעג טאה רע
 ןעסע גענ וצ סיורעה ןענייז סָאוװ ,ןעמַאד עגידזריווסנעביל רעדָא סנייליירפ עלעדע ענהעש
 .סָאלש רעייז ןופ רעיוהט םעד רַאפ טפול איד

 ,עמונעג ךיז טאה רעכלעוו ,ךוטסַאּפ-נעניײװש א טאה טייצ רעזיד וצ עדַארג
 (אייז ןעסייה יוזַא ,ןעטעברעביא טינ ךיא ףרַאד דובכ רעייא) םיריזח ענייז ןעביילקפיוא
 ,עמַאזוצ אייז טפור סָאװ ,ןרָאה ן'טימ זָאלב א ןעבענעג ,לעּפָאטס ןעטנעהָאנ א ןֹופ
 ןגוועג זיא סָאד ּזַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז טאה רע לייוו ,ןעדעירפוצ ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד

 טימ .ןעמוקנָא ןייז ןופ ןעכייצ א ןעבענעג טאה רעכלעוו ,סָאלש םעד ןופ קילרַאק ועד
 א גידנעהעז ,סנעכדעמ איד .עמשטערק רעד וצ ןעטירענוצ רע טאה עיזיירפ רעסיורנ
 -,יירעה קירוצ גנורעדנואוורעפ טימ ןענייז ,דליש א ןוא זעיּפש א טימ טנעפַאװעב ןַאמ
 טייקנעקָארשוצ רעייז גידנעקרעמעב טאה טָאכיק ןָאד רעבָא ;זוה ןיא ןעגנַאגענ
 ןוא ןרעגָאמ ןייז טקעדרעפ טאה עכלעװ ,עקסַאמ ענערוטקַאט ןייז ןעמונענבָארעה
 רגמהענעננַא ןוא רעגילעזטייל א טימ טגָאזעג אייז וצ טאה ןוא ,םינּפ ןעטביוטשרעפ

 טעװ רהיא סאד ,טינ טעטכריפ ,ןעמַאד ענידעננ ,רימ ןופ טינ טפיולטנע, 1 עמיטש
 ףיא ןעכלעוו וצ ,דנַאטש-רעטיר םעד ריפ ; ןעטײקכילמהעננַאנוא ןעבאה ריט ןופ
 ענערָאבעג"כױה עכלעזא טּפוהרעביא .,ןָאזרעּפ ןייק ןטנידיילעב וצ טינ טסַאּפ ,רעהענ
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 דליוו טקוקעגנָא םהיא ןעבאה סנעכדטמ איד  ",ןייז וצ טנייש רהיא איו ,ןעיורפגנוי

 ןעצנאג ןיא טעמב זיא סעכבלעװ ,טכיזענ ןייז ןעניפעגוצכיוא טהימעב ךיז ןעבאה ןוא
 ,טרעהעג ןעבאה אייז סלַא רעבָא ;עקסַאמ"רעטיר רעניד'הרצ רעד טימ טקעדעב ןעוועג
 ריפ ןיז ןייק טאה רעכלעוו ,לעטיט א -- ןעיורפגנוי ןעמורעגנָא אייז טאה רע סאד

 ןעבאה ןוא ןעטלאהנייא טנעקעג טינ רהעמ ךיז אייז ןעכאה -- ךַאפ רעייז ןופ ןעיורפ

 ןעדעירפוצנוא ןעווענ זיא טָאכיק ןָאד סָאד ,רעטכעלעג ןעסיירג אזַא טימ ןעכָארבעגסױא
 סע ןוא טייהנהעש ריפ גנורעיצ א זיא טייקנידנעטשנא, :  טגָאזעג אייז וצ טאה ןוא

 ךיא ; עטייקגיניילק רעביא רעטכעלעג ןעסיורג א ןעכאמ וצ טייהמוד עסיורנ א זיא

 זיא עבַאנפיוא ןיימ ןעד ,ןעקנערק וצ רעדָא ןעגירדעינרע וצ ךייא םוא טינ טָאד גָאז

 | ".ןענעיד וצ ךייא רָאנ

 איד ןוא ,ןענַאטשרעּפ טשינרָאנ ןעבָאה ןעמַאד איד עכלעוו ןופ ,דייר עזיד

 רעייז טרעסערגרעפ רהעמ ךאנ ןעבאה רעטיר רעזנוא ןופ טלַאטשענ עטרעּפמולעגנוא

 טלָאװ ךַאז איד ןוא טכַארבעגּפױא רהעמ ןערָאװעג רעבירעד זיא רע ; רעטכעלענ

 -נָא טינ טלָאװ ,ןַאמ רעכיקרעירפ ןוא רעטביילעב א ,הטריוו רעד ןעוו ,רעטייוװ קעװַא

 א טימ טנעפַאװעב האירב עשימָאק איד גידנעהעזרעד ,טייצ רעטכער וצ ןעמוקעג

 ןענירקענ רע טאה ,רוטינרַאג-נעּפַאװ ןוא רֶליִׁש ,,זעיּפש ןעטסַאּפעגנעמַאזװצ טכעלש

 רעביא ןעכַאמוצ גיטסול ךיז ןעפלעה אייז -- ןעמַאד איד טימ ןעטלַאהוצטימ טסול

 קרַאטש אזא רַאפ ןעגירקעג ארומ לעסיב ַא ךילקריוו טאה רע לייוו רעבָא ;םהיא

 טימ ךיז לָאז רע זא ,רעכיילג זיא סע סָאד ,טנעכערעג רע טאה ,רוניפ עטנעּפַאװעב

 טגנַאקרעּפ רהיא ןעװ, ,טנָאזעג רע טאה ",רעטיר ררעה, ,ךילפעה ןהענעב םהיא

 סָאד לייוו ,טעב א רעסיוא ,סָאמ ןעלופ ןיא ןעניפעג סעלַא רעיה רהיא טעוװ ריטרַאװק

 רעד ןופ טנַאדנַאמָאק רעד סָאד ,ןהעזעג טאה טָאכיק ןָאד סלַא ?,טינ רימ ןעבָאה

 ױזַא ןעוועג םהיא וצ זיא -- ןעטלַאהעג םהיא טאה רע סָאװ ריפ -- גנוטסעפ-רעטיר

 טינ לעיפ ףרַאד ,ָאנַאללעטסַאק ררעה ןיימ ,ךיאע :טרעפטנעענ רע טאה ,טוג

 * ,בירטרעּפ-טייצ ןיימ זיא ןעפּפמעק ןוא גנורעיצ עניימ ןענייז ןעּפַאװ איד לייוו ,ןעבָאה

 סאד ,טניימעג רעבָא טאה הטריוו רעד ;ררעה-סָאלש טנימפ אנאללעטסַאק
 -ברוד א ריפ ןעטלַאהעג םהיא טאה רע לייוו ,ָאנַאללעטסַאק ןעפורעג םהיא טאה רע
 רַאקול ןַאס ןופ רעיזולַאדנַא ןַא ןעוועג זיא רע להָאװבָא ,רענַאיליטסַאק םענטבירטענ
 -נינעק א רעדָא טנעדוטש א סלַא רענרע ןוא סוקַאק איו בננ רעסיורג אזא ןעּבע ןוא
 ;רעטרעװ עזיד טימ טרעפטנעעג רעבירעד םהיא טאה ןוא ,רענעיד-רעמַאק רעכיל

 ףענעלענ רעכייוו א ןענייז רענייטש עטרַאה זַא ,סע טסייה ,רטטיר ררעה ;ױזַא ןעוו;

 טנעק לֵאפ ןעזיד ןיא ;ןעּפָאלש ךייא אייב טסייה ןייז ךַאװ ןוא ץנעלעצסקע רעיא ריפ
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 "נעגטלעג איד ןעבאה ָאד טעװ רהיא סאד ,ןייז רעכיז טגעמ ןוא ןעגײטשבָארעה רהַש
 *.טינ דייר ןייס טיווענ ןיוש זיא טכַאנ ןייא ןופ ,רהָאי ץנאנ א ןעפָאלש וצ טינ טייה

 ןופ ,דרעפ ןופ לעדנעזײַא-ניטש ס'טָאביק ןָאד ןעמונעגנָא רע טאה רעטרעװ עזיד טימ

 טאה רע לייװ ,הימ ןוא גנוגנערטשנָא לעיפ טימ ןעגיטשעגבָארעה זיא רע ןעכלעו
 ןהעזוצמורעה טוג ןעטעבענ הטריוו םעד טאה רע ,ןעסטנענ טשינרָאג גָאט ןעצנַאנ םעד

 הטריוו רעד ;ערעיהט עדנעסערפ עלַא ןופ עשסעב סאד ןעוועג זיא רע לייוו ,דרעפ ןייז

 ,טונ ױזַא טינ בלאה וליפא זיא רע זַא ,ןענופענ טאה ןוא ררעפ םעד טכַארטעב טאה
 "ניירעה םהיא טאה רע איו םעדכאנ ,טלעטשענרָאפ םהיא טאה טָאכיק ןָאד איו

 ,סעּפע טגנַאלרעּפ טסַאג ןייז בוא ןהעז וצ קירוצ ןעמוקענ רע זיא לַאטש ןיא טרהיפעג

 םהיא ןעמונעג ךיז ןעבאה ,טוג ןערָאװעג םהיא טימ ןענייז עכלעוו ,ןטמַאד איד ןוא

 רליש-טסורב םעד ןעמונענבָארעה ןיוש םהיא ןעבאה אייז ,ןעפַאװ ענייז ןָאהטוצסױא

 -לַאה םעד ןעּפעשטבָא טנעקעג טינ ןעבאה אייז רעבָא ,ןעקור ןופ דליש םעד ןוא
 ןעוועג ןענייז ענלעוו ,לעטיה-רעטיר עטעטַאלענ סָאד ןעמהענבָארעה רעדָא ןענַארק

 -ענ טינ אייז טאה ןעמ סָאד ,טרא אזא ףיוא ךַאלדנעב ענירג טימ טּפינקעגנעמאזוצ

 -וצרעביא טביולרע טינ אייז לַאפ ןייק ריפ סע טאה רע ; ןעמהענרעדנַאנרעּפ טנעק

 טאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעטיה ןיא ןעבעילבעג טכַאנ עצנַאג איד ױזַא זיא ןוא ןעדיינש

 ,ןעלעטשרָאפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ איו ,שימָאק ןוא דליוו הנושמ ןהעזענסיוא
 עמהענרָאפ ריפ ןעטלַאהעג טאה רע עכלעװ ,ךַאלדײמ עניטפול עזיד דנערהעוו

 טאה ,ןעפאוו איד ןעמונענבָארעה םהיא ןופ ןעבאה ,סָאלש ןופ סנייליירפ רעדָא ןעיורפ

 -עב לעיפ ױזַא רעטיר א זיא סלאמעינ , ! טייקבכילפעה סיורג טימ טרערעג אייז וצ רע

 ןופ ןעגנַאגעגסױרעה זיא רע סלַא .,טָאכיק ןָאד איו ןעמַאד עכיוה ןופ ןערָאװעג טרהע

 ןעבאה סניסעצנירּפ ןוא טנעידעב ןיילא םהיא ןעבאה ןעיורּפגנוי עלעדע !הטאמייה ןייז

 ופ ןעמָאנ רעד זיא ,ןעמַאד עניימ ,ױזַא ןעד -- עטנַאניצָאר ַא !דרעפ ןייז טגטידעב
 ךיא להָאװבָא ; ןעמָאנ רענעגייא ןיימ יא ַאשטנַאמ אל עד טָאכיק ןָאד ןוא -- דרעפ ןיימ
 "בוא לעװ ךיא עכלעוו ,ןעטַאהט איד זיב ןענעקרע וצ ןעבענ טלָאװעג טינ ךימ באה
 -קיחוצ טנעקעג טינ ךימ באה ךיא רעבָא ;ןעבענסיורעה ךימ ןעלעוו ,ךייא ריפ ןָאט

 ,לאפ ןעגיטצעי םעד ןיא טָארַאצנַאל ןופ סנַאמָאר ןעטלַא םענעי ןָאהטוצכָאנ ןעטלַאה
 ןיימ ןעבעגעגסיורעה טייצ רעד רַאפ ךייא באה .ךיא םוראוו ,ךַאזרוא איד זיא סָאד ןוא

 ןעלהעפעב רימ ןעלעוו ןעדַאנג ערעייא ןעוו ,טייצ איד ןעמוק טעװ סע רעבָא .ןעמָאנ
 יניליו איד ןעזייוו טעװ םרַא ןיימ ןופ טייקשידלעה איד ןוא ןעכרָאהעג לעװ ךיא ןוא
 ".ןענעיד ךייא ליוו ךיא רעכלעוו טימ ,ט 5

 "סנערער עכיוה עכלעזַא טימ טנהעווענ ןעווענ טינ ןענייז עכלעוו ,ךַאלדײמ איד
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 ,טנערפעג םהיא ןעבאה אייז רַאנ ,טרָאװ ןייק טרעפטנעעג טינ םהיא ןעבָאה ,ןעטר8
 טרעפטנעעג טאה *,ןעסע סאווטע ןרעג לעװ ךיא, ,ןעסע וצ סעּפע טשניוו רע ּבױא

 רענעי ",ןָאהט ליואוו רחעז רימ טעוו סָאד זַא ,רימ טנייש סע לייוו, ,טָאביק ןָאד

 שיפ רעסיוא ןעוועג טינ ךַאז ןייק זיוה ןיא סע ןוא גָאטיירפ ןעוועג עדַארג זיא גָאט
 ַאדנַא ןיא ?ָאכעדַאבָא ןעּפורעגנָא עליטסַאק ןיא טרעוװ רעכלעװ ,טרָאס םעד ןופ
 ערעדנַא ןיא ןוא ?ָאללידַארוק -- ןעדנענעג עכנַאמ ןיא ??ָאאללַאקַאב, -- איזול
 יז טעװ טייקגירענעג ענייז ביוא ,טנערפעג ןעבאה אייז ",אלעושטורט, -- רעטרע

 ריפ טאהעג טינ שיפ ערעדנַא ןייק ןעבאה אייז לייװ ?,סָאלעושטורט,, טיט ןעדעירפוצ
 ױזַא ןענייז ,טָאכיק ןָאד טרעּפטנעעג טאה *,סַאלעושטורט עניילק עלעיפ,, ,םהיא

 טבַא רימ טינ ןעמ בוא .,ךיילג ץנַאג רימ ןיא סע ןעד ;עסיֹורג א ענייא איו טוג

 סע ,סעלַאער טכַא ןופ קיטשידלָאג ןייא רעדָא (דלעג עכלעזַא) סעלַאער ענלעצנייא

 ,עסיורג איד רַאפ רעסעב וייז ןעלָאז סָאלעושטורט עניילק עזיד זא ,ךילגעמ ךיוא זיא
 עלענעיצ א ןופ שיילפ סאד איו רעדָא ,שיילפ-דניר סעַא רעסעב זיא שיילפ-בלַאק איוו

 סע טוָאל ,זיא סָאד איו ןייז לָאז ; נעיצ רעסיורג א ןופ שיילפ סָאד סלַא רעסעב זיא

 ןופ טסַאל איד ןענָארט וצ רעווש רעּפרעק םעד ריפ זיא סע ןעד ,ןעמוק דלַאב רָאנ

 *,גנורהַאנ טימ ןעליפנָא טינ גינעווניא םהיא לָאז ןעמ ןעוו ,ןעפַאװ איד

 רעד רַאפ שיט םעד טקעדעג ןעמ טאה טּפול עלהיק איד ןעסעינענ וצ םוא

 ט .לש ןופ טבירעג א טכַארבעג טאה הטריוװ רעד ןוא זױה-טסַאנ םטד ןופ ריהט

 ;ָאװ ,טױרּב א טימ (גנירעחדןָארט) ָאַאללַאקַאב עטכָאקעג רעגרע ךאנ ןוא עטקייװעג

 זיא סע ;ןעּפַאװ ס'רעטיר םעד סלַא רעטלעמישרעפ ןוא רעצרַאװש ךָאנ ןעוועג זיא

 ענייז טימ טזומעג טאה רע איו ױזַא ןעד ;טסע רע איו ןהעז וצ סַאּפש לעיפ ןעוועג

 טנעקעג טינ ןיילא רע טלָאװ ,עקסַאמ ןייז ןעבייהפיוא ןוא לעטיה סָאד ןעטלַאהוצ דנעה

 רעבָא ;ףליה טעטסײלעג ןעמַאד איד ןופ ענייא םהיא טאה רעבירעד ןוא ,ןעסע

 טינ טלָאװ הטריװ רעד ןעװ ,ךילנעמנוא רָאנ ןעווענ םהיא ריפ טלָאװ ןעקנירט

 ןיא טגעלעגניירעה טייז ןייא טָאה רע ןעכלעוו ןופ ,רהָאר .לעקיטש א טרעכעלעגברוד

 גידלורעג רע טאה סעלַא סָאד  ;ןייוו םעד ןעסָאגץנ טייז ערעדנַא איד ךרוד ןוא ליױמ

 ,לעטיה ןייז ןופ ךַאלרינש איד ןעדיינשוצרעביא טינ רָאנ םוא ןענָארטרעע

 טאה ןוא עמשטערק ןיא ןעגנַאגטג טצרַאדנעניײװש א עדַארנ זיא טייצ רעזיד וצ

 ןָאד טאה סאד -- לָאמ ףניפ רעדָא רעיפ ןעזָאלבענ ןעפייפ-רהָאר ענייז ףױא גידנעהענוצ
 ,סָאלש ןעטמהירעב א ןיא טצעי ךיז טניפזג רע סָאד ,טגייצרעביא ךילדנע טָאכיק

 טאה רע סָאװ ,שיפיקָאטש רעד סָאד א ,קיומ טימ םהיא טנעידעב ןעמ ואו
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 "עסייו רעד -- טיורּב סָאד ,(עגנָארטסּפ) אלעושטורט ןעוועג זיא ,ןעסעגעג

 רעד ןוא ןעמַאד-נערהע -- סעקרעּבײרטמורעה עניימעגנ איד ,לעמעז רעטס

 ןעדעירפוצ ןעוועג רעּבירעד זיא רע .סָאלש ןופ טנַאדנַאמָאק רעד -- רעמשטערק

 טָאה סע להָאװּבָא ,גנַאגסורעה ןעטסרע ןייז םימ ןוא גנומהענרעטנוא ןייז טימ

 :עג טרעלקרע לַאמרָאפ טינ ךָאנ ןיא רע סָאד ,קנַארעג רער טלעווקעג םהיא

 ךיז טכער ןייק טינ טָאה רע סָאד ,טניימעג טָאה רע ,רעטיר םלַא ןערָאװ

 ןעדרָא םעד טלַאהרע רע רעדייא (עלעפוצ) רעײטנעבַא ןיא ןעזָאלוצנײרעה
 ,טפַאשרעטיר ןופ
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 ייבי דעקט

 .8 לעטיּפַאק

 םרעלקרע זיא טָאכיק ןָאד ױזַא איו ,עינָאמערעצ עגיסַאּפש איד טרעדלישעג טרעוו ָאד

 .רעטיר סלַא ןערָאװעג |

 בָא ךיג טָאכיק ןָאד טאה קנאדעג ןעזיד טימ טג ַאלפע
 םערכָאנ ;ערעשטעוו עמירָא ןייז טגיטרעפעג

 -ָאלשרעפ םהיא טימ ךיז טאה ,הטריוו םעד ןעֿפורעגוצ רע טאה
 ענייז ףיוא ןעלַאּפעג םחיא רַאפ זיא ,דרעפ איד ןופ לַאטש ןיא ןעס
 ןופ ןהעטשפיוא טינ רעהירפ ליװ ךיא, :טנָאזעג טאה ןוא עינק
 רימ טעװ טייקנידענג רעיא ואוו ,רעטיר רעשידלעה ,טרָא ןעזיד

 ךייא טעװ רעכלעוו ,גנַאלרעּפ ךיא סָאװ ,ןעלַאפעג םעד ןָאהט טינ / 
 .",טייהשנעמ רעצנַאנ רעד ןעצונ ןענניירב ןוא ערהע ןעפַאשרעפ ./4

 סיפ ענייז וצ גידנעלַאפ טסַאנ ןייז ןהעזעג טאה הטריוו רעד סלַא -
 םהיא טאה ןוא טשימוצ ןענַאטשעג רע זיא ,רייר עכלעזַא טרעהעג םהיא ןופ טאה ןוא
 -עג םהיא טאה רע ,ןעגָאז רעדא ןָאהט ָאד לָאז רע סאוו גייזנעסיוו טינ ,טקוקעגנָא
 טלָאװעג טינ גנוגנידעב ןייק רעטנוא סע טאה רע רעּבא ,ןהעטשפיוא לָאז רע ןעטעב
 ךיא באה רעגינעוו ,גנַאלרעפ ןייז ןעליפרע וצ ןעכָארּפשרעּפ םהיא טאה רע זיב ןָאהט

 ןָאד טרעּפטנעעג טאה "?,טעטרַאװרע טינ ,ררעה ןיימ ,טייקניטכערּפ רעכיוה רעיא ו
 וא טלעטשעג ךייא ּבאה ךיא עכלעוו ,עטיב איד סָאד ,ָאזלא ,ןעסיוו טייז, ; טָאכיק
 ךימ טלָ ; רהיא םאד ,ןירַאד טהעטשעב ,עליפרע וצ ןעכַארּפטײװעמ .רימ טי ח רתינג
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 לעטי | += א אשי
 -רע ןַאד רהיא טעװ ןעגרָאמ ; ;סָאלש רעיא ןופ עללעּפַאק רעד ןיא ךַאװ-נעּפַאװ איד
 רעיפ עלַא ןהעגכרוד ,טגנַאלרעּפ טכילפ ןיימ איו ,לָאז ךיא םוא ,שנואוו ןיימ ןעליפ

 טסַאּפ סע איוו ,עגיטפרעדעּבטױנ איד ןעפלעה ןוא עלעפוצ ןעכוז וצ ,ןעלייהט-טלעוו
 איו ,ןענייז עבלעוו ,רעטיר עדנערעדנַאװ איד ריפ ןוא דגַאטש ןעכילרעטיר םעד ריפ

 ":ןעגנומהעגרעטנוא עכלעזַא וצ ןעּבעגעגרעּביא ,ךיא
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 טי אוו

 "ץנכרוד  ַא ןעוועג ,טגָאזענ ןעביוא ןעבָאה רימ איו ,זיא רעכלעוו ,הטריוו רעד
 לעסיב ַא ןעוועג זיא טסַאנ ןייז סאד ,ןהעזענ חעהירפ ןיוש טאה ןוא גנוי רענעבעירט

 םעד ריפ ךיז םוא ןוא ,טגייצרעביא נידנעטשלָאפ ןעוועג םעד ןיא טצעי זיא ,העד-רסח
 רע ,זירּפָאק ןייז ןעבענוצכָאנ םזויא ןעסָאלשעב רע טאה ,ןעכַאמ וצ גיטסול דנעבא

 עכלעזא זַא ןוא רעטכערעג ַא ןיא שנואוו ןייז סאד ,טנָאזעג רעבירעד םהיא טאה
 טאה רע איו ,רעטיר ןעטמהירעב אזַא ריפ גיסַאּפ ןוא ךילריטאנ ןענייז ןעגנובערטש

 "והע עזיד טנלָאפרעּפ ןערהָאי עגנוי ענייז ןיא טאה ןיילַא רע סאד ;ןייז וצ טניישעג

 ןעכוז וצ טלעוו ןעלייהט ענעדעישרעפ ןיא טרעדנַאװעג טאה ןוא ןָאיסעּפָארּפ ענידריוו

 איד ,אנַאלַאמ ןופ טדעטש-רָאפ איד ןעכוזעב וצ טלהעפרעפ טינ טאה ןוא עלעּפוצ

 איד ,איװָאנעס ןופ קרַאמ םעד ,עלליוועס ןופ ןעצנערג איד ,ןַארַאיר ןופ ןעלזניא

 ןַאס ןופ גערב םעד ,אדאנערג ןופ סַאנ-רעױמ איד ,איצנעלַאװ ןופ רענטרענ-טרעבליוא

 ענעדעישרעפ ןוא ?ָאדעלָאט ןופ ןעקנעשינייוו איד ,ַאװָאדרָאק ןופ ןַאטנָאפ םעד ,רַאקול

 -ענ איד ןוא סיפ ענייז ןופ טייקלענש איד ןעזעיוועג טאה רע ואוו ,רעטרע ערעדנַא

 -ענרעביא ,ןעטכערנוא עכנַאמ ןעגנַאנעב טאה רע וואװ -- דנעה ענייז ןופ טייקטקיש

 טנַאקעב ךיז -- ץרוק ,רעדניק עגנוי ןענָארטעב ,ךַאלדײמ טרהיפרעפ ,תונמלא טדער

 טצעזעב ךיז ךילדנע ןוא .,ןעינַאּפש ןופ רעזייה סטכירעג עטסרהעמ איד ןיא טכַאמענ
 ס'נרעדנא ןופ ךיוא איו םענעגייא ןייז ןופ טצעי טבעל רע ןעכלעוו ןיא ,סָאלש ןעזיד ןיא

 ,ויא סע דנאטש ַא ריפ סָאװ ןופ רעטיר עדנרעדנַאװ עלַא ףיוא טמהענ ןוא ןענעמרעפ

 "יולעב סלַא ןענעמרעפ רעייז ןופ לייהט ַא ריפ ןוא אייז וצ עבעיל רעסיורג סיוא זיולב

 ןיז ןיא טצעי ןיא סע סאד ,טנָאזענ ךיוא םהיא טאה רע .טייקסטונ ןייז ריפ גנונ

 טאה ןעמ לייוו ,ךאוודנעפַאװ איד ןעטלַאה וצ םהיא ריפ עללעּפַאק ןייק ָאטינ סָאלש

 לַאפ-הטױנ ַא ןיא זַא ,סייוו רע סאד ןוא ,עיינ ַא ןעיוב וצ םוא ןעסירעגבָארעה איז

 ןעק רע סאד ןוא ,ליוװ רע טרָא ןַא ריפ סאוו ןיא ןעטלַאה ךַאװ-נעּפַאװ איד רע ןעק
 טעוװ טָאג ןעו ,ןענרָאמ ןוא ,ףױה-סָאלש םעד ןיא ךאװ ןעטלאה טכַאנ איד רעבירעד

 ַא ריפ ןעכַאמ וצ םהיא ,ןערעװ טכַאמענ סעינָאמערעצ עניהטיונ איד ןעלעוו ,ןעבעג

 טאה רע .טלעװ רעד ץיא ןעבענ טינ רעסעב רָאנ ןעק סע איו ,ןעמָאקלָאּפ רעטיר
 עהיא טאה טָאכיק ןָאד .ךיז ייב דלעג סאווטע טאה רע בוא ,טנערפענ ןַאד םהיא

 --עטיר ַא ןיא לָאמניק טאה רע לייוו ,רעלעה םענעכָארבוצ ןייק טאה רע סאד ,טגָאזענ
 רעד ,דלעג טרהיפענטימ ךיז טימ ןעבָאה רעטיר עדנרעדנַאװ סָאד ,ןעזעקעג עטכישענ

 סע וליפא ךױא ןעוו ,ןעד ;םוהטריא ןַא טאה רע סאד ןעזעיוועג םהיא טאה הטיוו

 .טפעשעג רעייז ןעּבעירטעג ןעבָאה םיבנג ואוו ,רעטרע עכלעזַא ץלַא ןענייז סָאד *
 גר 0: 5
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 "נעטבישעג איד לייוו -- ,ןעטכישעג איד ןיא טנהָאמרעד טשינרָאג םעד ןענעוו טרעוו

 ןוא עגיהטיוג עבלעזַא ןענהָאמרער וצ גיהטיונ ריפ ןעטלאהעגנ טינ ןעבאה רעביירש

 ףרַאד ןענעווטסעד ןופ -- ,שעוו ענייר ןוא דלענ איו ןעכַאז עכילדנעטשרעפ-טסבלעז

 סָאד ;טַאהעג טינ ןעכַאז עדייב עזיד ןעבאה אייז סָאד ,ןעסעילש טינ ןופרעד ךאנ ןעמ
 . ןעבעירשעגנָא ןענייז סע עכלעוו ןעגעװ ,רעטיר עדנרעדנַאװ עלַא זַא ,ןייז רעכיז געמ רע

 ריפ דלעג טימ ןעלטייב עלעיפ טאהעג ךיז טימ רָאנ טינ ןעבאה ,רעכיב עלעיפ ױזַא

 שעוו ענייר טרהיפעגטימ ךיוא ןעבָאה אייז רָאנ ,ןעמוקרָאפ ןענעק סָאװ ,עלעפ עלַא
 ןיא לייוו ;  ןעגירק ןעלעוו ייז עכלעוו ,:עדנואוו איד ןעלייה וצ ,בלַאז עלעקשוּפ א ןוא

 ,ןעדנואוו ןעגירקעג ןוא טפּפמעקענ ןעבאה אייז ואוו ,ןעסינטסיוו ןוא רעטרע עמַאזנייא
 ןעטקישעג א טאהעג ןעבאה אייז ןעדייס ,עפליה ןייק ןענירק טנעקעג טינ ייֵז ןעבָאה

 -בָארעה ,עפליה ןעבעג טנעקעג דלַאב אייז טאה רעכלעוו .,דניירפ סלַא  רערעכיוצ
 א טימ קילרַאק ַא רעדָא יורפננוי ענהעש א טפול איד ךרוד ןעקלָאװ א ןיא גידנעגניירג

 טביוװבענ רָאנ טָאה ןעמ סָאד ,טפַארק ַאזַא טאהעג טאה סָאװ ,רעסַאװ עלעשעלפ

 איװ .,ןערָאװענ דנוזעג יוזא ףיילג זיא ןעמ ןוא ןעּפָארט ןעניצנייא ןייא ןעמחענוצנייא

 -הירפ איד ןופ רעטיר איד ןעוו ,רעבָא ,ןערָאװענ טעדנואוורעפ טינ רָאנ טלָאװ ןעמ

 ערעייז זַא ,,ריפַאד טגרָאזעג אייז ןעבָאה דניירפ ַאזַא טָאהעג ןעבָאה ןעמייצ ענידוע

 איו ,ןעלקיטרַא עניהטיונ עכלעזַא ןוא דלענ טימ טנרָאזעב ןייז ןעלָאז רענערט-דליש
 סָאד סָאװ -- ,רענערטדדליש ןייק טָאהעג טינ ןעבָאה אייז ןעוו ןוא ; בלַאז ןוא טפרָאק

 םעד ףיוא טרהיפעג ןיילַא ךיז טימ ןעכַאז עזיד אייז ןעבָאה -- ,טריסַאּפ יעטלעז טָאה

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ךַאלעקעזדעזייר ןוא דרעפ ערעייז ןומ (לעטָאז םעד רעטנוא) ץיירק
 ןהעזסיוא ןעלָאז אייז םוא ,ןעקרעמ טנעקעג טינ טעמכ אייז טָאה ןעמ סָאד ,ןיילק ױזַא

 איד ןעבָאה טסנָאז לייוװ ,גנוטיידעב עכילנהעטעגנוא ןַא טָאה סָאװ ,סעּמע איו

 רע ,ןערהיפ וצ ךיז טימ קעז-עזייר עדָאמ איד טאהעג בעיל טינ רעטיר עדנרעדנַאו

 ןענירלַאב ןייז םלַא םהיא טאה רע להָאװבָא -- הצע סלא טגָאזעג רעבירעד םהיא טָאה
 ןערהָאפסױרעה טינ רהעמ ןָא טנייה ןופ לָאז רע זַא -- ןעלהעפעב טנעקעג ןהוז פיוט

 ,ןהעז טעװ רע סָאד ןוא ,ןעלקיטרַא עטנהָאמרעדינעגױא איד ןהָא ןוא דלעג ןהָא
 טינ רָאג טעמכ ןופרעד טעװ רע ןעוו ,ןַאד רַאנָאז ןעמוק ץינוצ םהיא ןעלעוו יז איוו

 .ןעקנעד
 רע ןוא ןעגלָאֿפ וצ ךילטקניּפ הטַאר ןייז ןעכָארּפשרעּפ םחיא טאה טָאכיק ןָאד

 א ןיא ףאװ"נעפַאװ ןייז ןעמלַאה לָאז רע סָאד ,להעפעב ַא ןעבעגעג טצעי םהיא טָאה
 -נעמַאװצ טאה טאביק ןָאד .עמשטערק רעד וצ טרעהעג טאה רעכלעוו ,ףיוה ןעסיורג

 זיא סָאװ ,עטערָאק א ףיוא טגעלענגעװא אייז ןטאה ןוא ןעפַאװ ענייז ןעבניילקעג
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 זעיּפש ןייז ןעמונעג ,דליש ןייז ןָאהטעגנָא רע טאה ןַאד ;ןענורב א ןעבעל ןענַאטשענ
 -עננַא איד רַאּפ קירוצ ןוא ןיה ןהעג וצ טירט ענעטסָאמענ טימ ןעביײהעגנָא טאה ןוא
 ןעבייהעגנָא טאה םע ןעוו עדַארנ ןעגנַאפעגנָא טאה עדַאראּפ ןייז ,ןעפַאװ ענעּפרָאװ
 ,טכַאנ ןערעוו וצ

 טלהעצרע ,עמשטערק ןיא ןעוועג ןענייז עכלעװ ,עטייל עלַא טאה הטריוו רעד
 ענלַאמרָאפ ןעגגנוטרַאװרע טנייז ןופ ןוא ךַאװדנעּפַאװ ןייז ןופ ,תענושמ ס'טסַאג ןייז זופ
 עזיד רעביא טרעדנואוועג רהעז ךיז ןעבאה אייז ,רעטיר סלַא ןערעוו וצ טרעלקרע
 רע סָאװ ןעטייוו ןופ ןהעזוצדוצ ןעגנַאנענסױרעה ןענייז יז ןוא טייהטקיררעפ ענעטלעז
 לא ק"וצ וא ןיה םַאמנַאל רע טהעג לָאמכנַאמ סָאד ,ןהעזענ ןעבאה ייז ,טוהט

 - "נייז טייצ עגנַאל א ריפ טכַארטעב ןוא עקיּפ ןייז ןָא ןָא ךיז רע טרַאּפש לָאמכנַאמ
 רעבָא ,טבַאנ טוג ןערָאװענ טצעי ןיוש זיא סע .,ןעגיױא עטלעטשעגנָא טימ ןעּפַאװ
 רַאנָאז ןעמיילנרעפ טנעקעג ךיז טאה איז סָאד ,לעה יזא טניישעג טאה הנבל איד
 רעד טימ ,ה ,ד) ןייש רהיא ןעגירקענ טאה איז ןעכלעוו ןופ ,טכיל-לעמיה םענעי טימ

 רעטיר רעיינ רעזנוא סָאװ ,סעלַא ךילטייד ןהעז טנעקעג טאה רערעדעי סָאד יוזא ,(ןוז
 ,ןָאהמעג טאה

 ןעקנירטנָא טלָאװעג טייצ רעד וצ עדַארנ טאה סרעּביײרטײלעזע איד ןופ רענייא
 - ןעפאוו ס'טָאכיק ןָאד ןעמהענבָארעװ טפרַאדעג רעבירעד טאה ןוא ןעלזע-ליומ ענייז

 ןעפורעגסיוא רע טאה גידנעהענוצ ןהעזעג םהיא טָאה רעזיד סלַא .עטערָאק רעד ןופ

 איד וצ ןהענױצרצ טנַאװ רעכלעװ ,רעטיר רענענַאזעבנוא ,אוד ָא} :לוק ן'פיוא

 ררעווש א ןעגָארטעג ןעבאה סָאװ ,רעטיר עלא ןופ ןעטסעשידלעה םעד ןופ ןעּפַאװ

 טסליוו אוד ןעוו ,ןָא טינ אייז רהיר ;טסוחט אוד סָאװ קנערעב ; ןעדנעל ערעייז ףיוא
 * טייהבערפ ןייד ריפ ןעבעל ןייד טימ ןעלהָאצעּב טינ

 .טלָאװ סע להָאװבָא --דייר עזיד ןענעו טרעמיקעב טינ ךיז טאה רעביירט רעד

 ןעמונעגנָא טאה ןוא -- טרעמיקעב עי ףיז טכָאװ רע ןעװ ןעווענ רעביילנ םהיא ריפ

 סלָא .ךיז ןופ טייו טרעדײלשעגנעװַא אייז טאה ןוא ןעמעיר םעד ייב ןעּפַאװ איד

 וא לעמיה םוצ ןעגיוא ענייז ןעבייהענפיוא רע טאה ןהעזעג סאד טאה טָאכיק ןַאד

 ,אעניצלוד רעטבעילעג ןייז וצ דיר ענייז גידנעדנעוו ,ןהעזענסיוא טָאה סע איו ,טאה

 עזיד ריפ ןעמהענ וצ עכַאר ,ןירעלהעמעב ןיימ ,ףליח וצ רימ העטש,, ? ןעפורענסיוא

 טאה רענעיד ןענינהעטרעטנוא ןייד ןופ ץרעה סָאד עכלעוו ,גנוגידיילעב עטסרע

 -רהעפעג ןעטסרע ןעזיד ןיא ןעזָאלרעּפ טינ ךימ ץוש ןייד ןוא דָאננ ןייד לָאז ; ןעמיכעג

 טימ טרערעג טאה רע עכלעװ ,רעטרעוו עכילגהע ןוא עזיד ךאנ ".ףּפמַאק ןעכיל
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 מימ עקיּפ ןייז ןעבייהעגפיוא טאה ,דליש םעד ךיז ןופ ןעפרָאװעגבָארעה רע טאה ,ץיח

 ןיא רע סאד ,ּפָאק ןיא פאלק א ןעבענעג רעביירט-לעזע םעד טאה ןוא דנעה עדייב |
 ןעבעגעג םהיא טלָאװ רע ןעוו סָאד ,ענַאל רעטכעלש ַאזַא ןיא דרע רעד וצ ןעלַאפעג
 ןאד .םחיא וצ רָאטקָאד א ןעפור וצ טרָאּפשרעּפ ןיוש ןעמ טלָאװ ,ּפַאלק ןייא ךָאנ
 ױזַא ןערישרַאמ ןעמונעג רעדיוװ טאה ןוא ןעפַאװ ענייז טגעלענפיורעה רעדיוװ רע טאה
 | ,רעהירפ איוו גיהור

 טינ טאה רעכלעוו ,רעביירט-לעזע רעטייווצ א זיא םעדכאנ עלייוו עניילק א
 ןעמוקטנ ,טביוטרעפ ןעגעלעג זיא רעטסרע רעד לייוו ,טריסַאּפ טאה ָאד סָאװ טסואוועג

 -,גצ זיא רע סלא ןוא -- ןעלזעיליומ ענייז ןעקנירטנָא --- קעווצ ןעניבלעז םעד טיש

 גידנעדער טינ ,טָאכיק ןַאד טאה עטערָאק רעד ןופ ןעפַאװ איד ןעמהענוצבָארעה ןעננַאג

 .םיוא ,דליש ןייז ןעפרָאװעגבָארעה רעדעיװ ,ףליה םוא גידנעטעּב טינ ןוא טרָאװ ןייק

 םע ו טּפַאלקוצ רעהירפ איו טפַארק רעניבלעו רעד טימ טאה ןוא עקיּפ ןייז ןעבייהעג

 ע;ַא ןעפָאלעגנעמאזוצ ןענייז יירשענ םעד ףױא ,רעכיירטילעזע ןעטייווצ םעד ןופ ּפָאק
 סָאד טאה טָאכיק ןָאד סלא ,הטריוו רעד ךיוא אייז ןעשיווצ זזא זױה-טסַאנ ןוֿפ עטייל

 ןייז ףיוא דנַאה ןייז גידנעגעלפיורעה טאה ןוא דליש ןייז ןָאהטעגנָא רע טאה ןהעזעג

 ןיימ ןופ טייקקרַאטש ןוא טפַארק איד ,טייהנחעש ןופ ןיגינעק ָא;  טגָאזענ דרעווש

 ע ענַאהרע ענייד ןעדנעוו טסגָאז אוד ,ךיד ריפ טייצ איד זיא טצעי ! ןעצרעה ןעכַאוש
 עכילקערש ַאזַא טעטרַאװרע סע ןעכלעוו ,רעטיר םענעננַאפעג םענייד ןעזיד ףיוא ןעגיוא

 לעיפ יוזא ןעבעגעג םהיא ןעבאה דייר עזיד סָאד ,טלהיפעג טאה רע ?!סינעגעגעב

 ,ןעלַאפעב םהיא ןעטלָאװ טלעוו רעד ןופ רעביירטדלעזע עלַא וליפא ןעוו סָאד ,הטומ
 ,טירט ןייא טרָא ןופ ןעטָארטענבָא טינ רע טלָאװ

 יא ָאד סָאװ ןהעזעג ועבָאה עטעדנואוורעפ איד ןופ ןעדַארעמַאק איד סלא

 וצ טָאכיק ןָאד ףיוא ןעטייוו ןופ ןעבייהעגנָא איז ןעבָאה .,דניירּפ ערעייז טימ ןהעשעג

 -עג טאה רע איו טוג יוזא טצישעג ךיז טאה רע עכלעוו ןעגעג ,רענייטש טימ ןעטיש
 רע לייוו ,עטערָאק רעד ןופ ןהענוצנעװַא טנַאװעג טינ טאה ןוא דליש ןייז טימ טנעק

 אייב ןוא ןעירשעג טאה הטריוו יועד ,ןעפַאוו ענייז ןעפדַאװגעװַא טלָאװעג טינ טאה

 ,טגָאזעג ןיוש אייז טאה רע לייוו .,הור וצ ןעזָאק םהיא ןעלָאז אייז ,ןעטעבעג ךיז אייז

 ,ןעבָאה טינ ףָארטש ןייק רע טעװ רענעגושמ טלַא טָאד ןיא רעטקיררעפ א זיא רע סאד

 -;ה ךָאנ ןעירשעג רעכַא טאה טָאכיק ןָאד ,ןעגָאלש טריט ןעמעלַא אייז לָאז רע ןעוו
 טאה סָאלש ןופ ןררעה םעד ןוא ,רעהטעררעפ עכילדנעש ןעפורעג אייז טאה ןוא רעב

 לָאז עמ ןַא ,וצ טזָאל רע סָאװ רַאפרעד ,רעטיר רעניימעג ןוא גנילגייפ ןעפורעג רע
 רע ןעװ סָאד ,טרעלקרע טאה א ,טרַא ַאזצ ףיוא ןעלדנַאהעב רעטיר עדנרעדנַאװ
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 יירעהטעררעפ ענייז ריפ םהיא רע טלָאװ ,לעטיט-רעטיר םעד טאהעג ןיוש טלָאוי
 םעד טינ רימ יב טאה רהיא --- לעדניזענ סעניימעג ,רהיא רעבַא, .טּפָארטשענ

 -- טנעק רהיא טייוו איו ןָא ךימ טפיירג ןוא סיורעה רָאנ טמוק ! םהענרטפ ןעטסנעלק
 ".טייחכערפ ןוא טייהמוד רעיא ריפ ןערעװ טניולעב טרָא ץֿפױא ךיילג טעוװ רהיא

 רעּפײרגנָא איד סָאד ,טייקטסיירד ןוא הטומ לעיפ יוזא טימ טנאזעג רע טאה סָאד
 םטד ןופ דייר ענידרעהירפ איד טימ ןעמַאוצ דייר עזיד ; טכרופ ןעגירקעג ןעבאה
  וצ ןעבאה וצ םהיא טימ ןערעהפיוא ןעלָאז אייז זַא אייז ףױא טקריװעג ןעבָאה הטריוו

 רעדעיװ טאה ןוא טטעדנואוורעפ איד ןעמהענ"וצוצ טביולרע ןַאד טאה רע .,ןָאהט

 איו ניטילביטלַאק ןוא טסנרע ױזַא ןעפַאװ ענייז רעביא ןעכַאװ וצ ןעגנַאפעגנָא
 ,רעהירפ

 טאה רע ןוא ןעווענ ןעלעפעג טינ טסַאנ ןייז ןופ קיטש איד ןענייז הטריוו םעד
 איד רערייא ?עטיט-רעטיר ןעטכולפרעפ םעד ןעבעג וצ טמַאזעגנוא םהיא ןעסָאלשעב

 ,טרעלקרע ןוא ןעגנאגעגוצ םהיא וצ רעבירעד זיא רע ,רעטייוו ןחעגנעװַא טטוו הרצ

 ןעבאה עטייל עניימעג ענעי עכלעו ,טייהנערפ רעד ןיא לײהטנַא ןייק טאה רע סָאד

 ,ןערָאװעג טפָארטשעב גונעג ןיוש ןענייז אייז עכלעוו ריפ ןוא ןעגנַאנעב םהיא ןעגעג

 טָאד ,(טנאזעג לָאמ ןייא ןיוש םהיא טאה רע סָאװ) טלָאהרעדעיװ םהיא טאה רע

 וצ גיהטיונ טינ ךיוא זיא עללעּפַאק א סָאד ןוא עללעפאק ןייק ָאטינ זיא סָאלש ןייז ןיא

 עצעזענ איד טול סָאד ,טגָאזעג םהיא טאה רע ;ןָאהט וצ ךאנ טאה ןעמ סָאװ םעד
 ,םעד ןיא טּפַאשרעטיר ןופ עינָאמערעצ איד טהעטשעב סעינָאמערעצ עכילרעטיר ןופ
 ןאהט ןעמ ןעק סָאד ןוא -- ןרעטלוש איד ןיא ןוא ןעקַאנ ןיא ּפעלק טינ ןעמ סָאד

 רע טָאה ,טפערטעבנַא ךַאװ"נעּפַאװ ןייז סָאװ = ; דלעפ ןעיירפ א ןיא טוג ױזַא עדַארג

 ןעדנוטש אייווצ גונעג ןעוועג ןענייז ריפאד לייוו ,טליפרע גידנעטשלָאפ טייקגידלוש עזיד
 טאה טָאכיק ןָאד ,ןעדנוטש רעיפ סלַא רהעמ ךָאװ ףיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא רע ןֹוא

 ןוא ןעכרָאהעג וצ םהיא טיירעב זיא רע סָאד ,טנָאזעג טאה ןוא טביוקגעג סעלַא םהיא
 ,ליוו ,ןעגיטרעּפבָא ןעטסכיג םוצ סָאװ סעלַא לָאז רע ,ןעטעבעג ךיילגוצ םהיא טאה
 לָאמ א ףאנ ,רעטיר סלא טרעלקרע ןייז ןיוש טעװ רע איו םעדכָאנ ,לָאז רע ןעוו
 ,ןעזָאל טינ ןעגידעבעל א סָאלש ןיא ןעשנעמ ןייק סיוועג רע טעװ ,ןערעו ןעפירגעגנָא
 וצ גנוטכַא סיוא לָאז רע טימאד ,ןעגייצנָא ןיילא םהיא טעװ רע עכלעו ,איד רעסיוא
 ,ןעבעל סָאד ןעניוש אייז עטיב עלעיצעּפס ןייז ףיוא ןוא םהיא

 סָאלש ןופ טנַאדנַאמָאק רעד טָאה גנורהעלקרע עזיד ךרוד רענעקָארשרעד א
 יורטש איד ןופ ןעננונכער איד טרהיפעג טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,ךוב א טכַארבענ ךיילג
 א טימ ןעמַאוצ ןוא ,סרעביירט-לעזע איד וצ טרעפעילעג טָאה רע סָאװ ,רעבָאה ןיא
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 אייווצ איד טימ ןוא ,טביל עלעקיטש ַא ןענַארטענכָאנ םהיא טָאה רעבלעו ,לעגניי
 ןָאר וצ ןעגנַאנענוצ רע זיא ,ןערָאװעג טנהָאמרעד רעהירפ ןענייז עכלעוו ,ךַאלדײמ
 סענילייה א איו סעּפע טלעמרומעג טָאה ןוא ןעינק ךיז ןעסייהעג םהיא טאה ,ן'טָאכיק
 טאה ןוא דנַאה ןייז ןעבייהענפיוא רע טאה ןעזעל ןעטימ ןיא ,ךוב ןייז ןופ טעבעג
 םענענייא ןייז טימ םחיא רע טאה רעהכַאנ ןוא ןעקַאנ ןיא םאלק ןעטונ א ןעבעגעג םהיא
 ץלַא ךָאנ טָאה ןוא ןעלסקַא איד רעביא ּפַאלק ןעגידעשָאקשינ א ןעבענעג דרעוװש

 טאה ןָאהטענבָא סָאד טאה רע איו םעדכָאנ .ןהייצ איד ןעשיווצ טלעמרומענ סעּפע
 איז ןוא ,דרעווש ץיטימ ןעלטרַאגוצמורעה םהיא ןעמַאד איד ןופ ענייא ןעליופעב רע
 טייקניטכיזרָאפ ; גיטכיזרָאּפ ןוא טסנרע ,גיסיילפ רהעז ןָאהטעג טײברַא עזיד טָאה
 טקנוּפ ןעדעי ייב רעטכעלעג ַא טימ ןעסעישוצסיורעה טינ םוא גיהטיונ ןעוועג ָאד זיא
 חמ ןהעזעג ןיוש ןעבָאה אייז עכלעו ,טייקשידלעה איד ,תמא ;עינאמערעצ רעד ןופ
 ןעװ ,ןעכַאל ןופ ןעטלַאהנייא ךיז ןעלָאז אייז זַא טכַאמעג טָאה ,רעטיר ןעיינ םעד

 -עג םהיא וצ איז טָאה ,דרעווש ןייז ןָאהטעגנָא םהיא טָאה יורפגנוי ענידריוורהע איד
 ןעבָאה טלָאז רהיא ,רעטיר רעכילקילנ ַא ןייז טלָאז והיא ןעבענ לָאז טָאנ, :טגָאז
 רעד ןיא לָאז רע םוא ,ןעמָאנ רהיא טנערפענ טָאה טָאניק ןָאד ".ףּפמאק ןיא קילג

 טָאה רע לייוו ,הבוט עניטצעי איד ריּפ ןעקנַאד וצ טָאה רע ןעמעוו ןעסיוו טפנוקוצ
 ךרֹוד ןעברעוורע טעװ רע ןעכלעוו ,םהור םעד ןופ לייהט א ןעמיטשעב טלָאװעג רהיא
 סָאד ,טרעפטנעעג טייקנינעהטרעטנוא סױרג טימ טָאה איז ,דנַאה עגיטכעמ ןייז
 ַא ןופ רעטכָאט איד זיא איז סָאד ןוא (ָאדעלָאט ןופ) ָאסָאלָאט זיא ןעמָאנ רהיא
 ןוא ,איאנעיב ָאשטנַאס ןופ סעדוב איד ייב טניואוו רטכלעוו ,ָאדעלָאט ןיא רעטסוש
 רהיא סלַא ןטרהערעפ ןוא ןענעיד לַארעביא ןוא טייצ רעדעי וצ םהיא טעוװ איז סָאד
 ןופ ןוא ןָאהט בעילוצ םהיא לָאז איז טגנַאלרעּפ רהיא ןופ טאה טָאכיק ןָאד .ןררעה
 ַאינָאד ןעפור ךיז ןוא (ןָאד ןופ) ַאינָאד לעטיט םעד ןעמָאנ רהיא וצ ןענעלוצ ןָא טצעי
 עמַאד ערעדנא איד .,ןָאהט וצ ןעכָארּפשרעּפ םהיא טאה איז סעכלעוו ,אאסָאלָאד

 עגיבלעז איד טדערעג רהיא טימ טאה רע ןוא ןערָאּטש איד ןָאהטעגנָא ןַאד םהיא טָאה
 םעד ןָאהטעגנָא םהיא טאה עכלעוו ,עמַאד רעד וצ טדערעג טאה רע סָאװ ,רעטיעװ
 ,טנָאזעג סהיא איז טאה ,ןעמָאנ רהיא טנערפעג רחיא אייב טאה רע ןעו .דרעווש
 ןַא ןופ רעטכָאט איד ןיא איז סָאד ןוא (ןירענלהימ) ארענילָאמ טסייה איז סָאד

 לָאז איז זַא ,ןעטעבענ ןַאד איז טאה רע ;ארעװקיטנַא ןיא רענלהימ ןעגידנעטשנַא
 טאה איז ןוא ,ארענילָאמ אינָאד ןעפור ךיז ןוא ַאינָאד לעטיט םעד ןעמהעננָא ךיוא
 .גנוטכַא ןוא עטסנעיד ערהיא ןענָארּפשרעפ סלַאפנעבע םהיא

 לענש טרָא ַאזַא ףױא ןענייז סעינָאמערעצ ענדָאמ עויד איו םעדכאנ
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 יי יי

 יז וצ ןיוש דלודעגנוא טימ טעטרַאװרע טָאכיק ןָאד טאה ןערָאװענ טרהיפענכרוד

 םלעטָאזעג ךיילנ רעבירעד טָאה רע .עלעפוצ ןעכוז וצ ןהענוצסיוױעה םוא דרעפ ן'פיוא

 טאה ןוא הטריוו ןייז טמרַאעגמוא טאה ,ףיורעה םהיא ףיוא זיא ,עטנַאניצָאר זייז

 ,רעטיר ַא ריפ טבַאמעג םהיא טאה רע סָאװ ,טייקגילעפעגנ איד ריפ טקנאדעב םהיא

 -רעביא אייז ףילנעטנוא ןייז זנוא ריפ טלָאװ סע סָאד ,רעטרעוו ענדָאמ עכלעזא טימ

 ,טהיא ןופ ןערעוו רוטּפ טלָאװענ רעכינ סָאװ שאה רעכלעװ ,הטריװ רעד .,ןעבענוצ
 ןוא ,עקירדסיוא עצרוק רעּבָא עדנעגנילק"כיוה עכלעזַא ןעבע טימ טרעפטנעעג טאה

 ןעשינואוועג םהיא רע טאה ,עיצנַאטס ריפ טכהָאצעג ןייק םהיא ןופ גידנרעדרָאּפ טינ

 ,עזייר עכילקילג ַא

 ינאי
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 ,4 לעטיּפאק

 .עטסטערק אי ןעזָאלרעּפ טָאה רע םלַא טריסַאּפ רעטייו רעזנוא טימ סָאוװו

 יָאלרעֿפ טָאכיק ןָאד םָאה ,רהעפעגנוא א זרע וי ש
 ײױזַא ןוא ךילהערפ ױזַא עמשטערק איד

 ריפ ןערָאװעג טכאמעג זיא רע סָאװ םעד שימ ןערעירפוצ
 - "ראג רעד טצַאלּפעג רעיש טָאה דיירפ ןופ סָאד ,רעטיר ַא

 ךיז גידנענהָאמרעד רעּכָא .לעטַײז ם'יררעפ ןייז ןופ לעמ  (--ייבא
 גיטיונ טָאה רע עכלעוו ,ןעלקיטרָא איד ןעגעוו המ'ריוו ןייז ןופ הצע איד
 רע טָאה ,שעװ עניײר ןוא רלעג טּפיױהרעּכיא ,גנומהענרעטנוא ןייז ריפ
 -רַא עזיד ןעפַאש רונ טינ ןּיא םייהַא קירוצ ןערהעקוצמוא ךיז ןעסָאלשעּב
 ךיז ַאייּב רע טָאה עלעטש עויר ריפ } רענערט-רליש ַא ךיוא רָאנ ןעלקימ
 ףעכלעוו ,ףרָאד ןופ ןערַאנכַאנ ענײז ןופ םעניא ןעמהענ וצ טכַאמענּכָא
 ןעוועג זיא רעּבָא ,רערניק ןופ רעטָאפ ַא ןוא םירָא ןטוועג תמא זיא
 רעּבירעד טָאה רע .רענערט-דליש ןופ עלעטש עכילרעמיר איד ריפ םוג
 םָאה דרעפ רעד ןוא ,ףרָאד ןיײז וצ טעוועריקעג רערעיװ ןעטנַאניצַאר ןייז
 םיוק םיפ ענייז טימ מָאה רע סָאד , גימסול יֹזַא ןעפיול וצ ןעּבײהעגנָא
 ס'נררעה ןײז ןענַאמשרעּפ טלָאװ רע איו טקנופ ,ררע איד טרהירעּב
 ,טכודעג ךיז טָאה םהיא סלַא ןעטירעגכָא טייוו טינ ךָאנ טָאה רע .הבשחמ
 עמיטש עכַאװש ַא געוװ ןופ םטכער דלַאװ ןעשכידעג ַא ןיא םרעה רע זַא
 -םיוא רע טָאה ,םרעהעג איז רע טָאה םיוק .טנָאלק סָאװ ןָאזרעּפ ַא ןיפ
 רימ םיג רע סָאװ ,דָאנג איד ריפ ןעטסרעּבױא םעד קנַאד ךיא, 1 ןעפוי עג
 ןוא ףורעּב ןיימ ןופ ןעטכילפ איר ןעליּפרע וצ םייקכילגעמ ַא הירּפ ױזַא
 עמימש עויר .ןעגנַאלרעּפ עכילרהע עניימ ןופ טכורפ איד ןעלמַאז יצ
 ןוא ץיש ןיימ ףרַאדעּב עכלעװ ,ןָאזרעּפ רעכילקילגנוא ןייא ןופ סיוועג טמוק
 טרהיפעג םהיא טאה ןוא םרחעקעגמיא ןעטנַאניצָאר ןַאד טָאה רע ."ףליה
 עמיטש איד ,טקנערעג טָאה רע איו ,ןעכלעוו ןופ ,טרָא םעד ךָאנ
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 רע םאה .ױלָאװ ןיא ןעטירעגנניירעה טירט עגינייא רע טאה םיוק ןֹוא ,ןעמוקעג זיא

 לעגניי ַא ןרעדנַא ןַא וצ ןוא עשטַאלק ַא ןעדנובענוצ םיוב ןעווָאנמעד ןייא וצ ןענומעג

 טכַאמעג סָאד טאה רעכלעוו ,לעטרַאג םוצ זיב טעקַאנ רהָאי ןהעצפופ רהעפעגנוא ןופ

 טעװעסַאּפענ םהיא טאה רעיױב רעקרַאטש א ןעד ,טסיומוא טינ ןוא ,ןעיירשעג עזיד

 סָאד, :רעטרעװ איד טימ ץימש ןעדעי טיילנעב טאה ןוא לעטרַאג א טימ בייל ןייז
 טינ רהעמ סע לעװ ךיא, ; ןטירשעג טאה לעגניי רעד "?,ףוא ןעגיוא איד ןוא וצ ליומ

 ועטייוװ ןיוש לעװ ךיא ,ןָאהט טינ רעדעיוו סע לעװ ךיא ,טָאנ ייב ; רַאה ןיימ ,ןָאהט

 "ףָאש איד ףױא ןעבעג גנוטכַא רעסעב

 -עגסיױא רע טאה ,ןעגנַאגענרָאפ זיא ָאד סָאװ ,ןהעזעג טאה טָאכיק ןָאד סלא

 "עב וצ ױזַא ףיד ריפ סע זיא ןהעש טינ איו ,רעטיר רעלעדענוא , } ןרָאצ טימ ןעפור
 םהענ ןוא דרעפ ןייד ףיוא ךיד ץעז .ןערהעוו טינ ךיז ןעק עכלעוו ,ןָאזרעּפ ַא ןעקדנַאה

 "מער םעד ןָא טנהעלעגנָא זעיּפש א רענייז ןענַאטשעג ךילקריוו זיא סע) זעיּפש ןייד

 ,ןעזייװ ריד לעוו ךיא ןוא (ןעדנובענוצ ןעוועג זיא דרעפ רעד ןעכלעוו וצ ,םיוב ןעווָאב

 *.יוזא טוהט גנילגייפ א רָאנ סָאד

 עכלעוו ,טלַאטשענ עטנעּפַאװעב קרַאטש עזיד ןהעזרעד טאה רעיוב רעד טלַא
 ןױש טעוו רע זא ,טביולנעג רע טאה ,ּפָאק ןייז רעביא זעיפש ן'טימ טכַאמעג טאה

 ררעה,, :גינעהטרעטנוא רהעז טרעפטנעעג טאה ןוא סיורעה טינ רענידעבעל ןייק ָאד

 -םיוא ,גנוי-רעפעש סלא רימ אייב טנעיד ,ףָארטשעב ךיא ןעכגעװ ,ננוי רעד ,רעטיר

 ייזא זיא רע רעבָא ; טרָא ןעזיד םורעה ךיז ןרעטיפ עכלעוו ,ףָאש עניימ ףיוא ןעסַאּפוצ

 ריפ םהיא ףָארטשעב ךיא לייוו .קיטש ןייא רימ טלהעפ גָאט ןעדעי סָאד ,גיסעלבַאנ

 ,ץיייג-דלעג סיוא סע והט ךיא סאד ,רע טנָאז ,,יירעמלעש רעדָא ,טײקניסעלכַאנ ענייז

 ןוא טָאנ אייב רעווש ךיא רעבא ;ןיול ןעטנעידרעפ ןייז ןעלהָאצעב וצ טינ םהיא םוא
 *! ןעניל טנָאז גנוי רעד סָאד ,ןעסיוועג ןיימ

 -ענ טאה ",רעיוב רעניימעג ,ןעגיוא איד ןיא ןענָאז וצ רימ אוד טסנַאװ סָאד;,

 ךיא טסָאד ,זנוא ףױא טנייש עכלעוו ,ןוז רעד אייב רעװש ךיא, .טָאכיק ןָאד טגָאז
 םוש ןהֶא ךיילג םהיא להָאצעב !ןעיּפש ןעזיד טימ ןעכעטשוצכרוד ךיד טסול באה
 ךיא סָאד ,זנוא רעביא טניטלעוועג רעכלעוו ,טָאג אייב ךיא רעש ,טינ ןעוו ; תונעט

 טשיא דניב !דנע ןא ןעבַאמ ריד טימ ןוא ןעטכינרעפ ףילקילבנעניוא ךיד לע
 "בָא ךיילנ

 בָא טרָאװטנַא םוש ןהֶא טאה ןוא ּמָאק ןייז ןעזָאלעגבַארעה טאה רעיוב רעד
 ורעה יז לעיפ אימה  ,טנערפעג ןַאד לעגניי םעד טאה טָאביק ןָאד ,גנוי ןייז ןעדנובעג
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 -ָאמ ןיינ ריפ גידלוש פהיא זיא רע סָאד ,טרעפטנעעג טאה רע ןוא גידלוש םחיא זיא
 .טאנָאמ ַא ןעלַאער ןעבעיז וצ ,ןיול ןעטַאג

 וא יירד טפערטעב סע סָאד ,ןענוֿפענ ןוא טנעכערעגכָאנ טָאה טָאכיק ןָאד

 ןעו ,ןעלהָאצעב ךיילנ אייז לָאז רעיױב רעד זַא ,טננַאלרעּפ טאה ןוא ,ןעלַאער ניצכעז
 ,ןעבעל ן'טימ ןעלהָאצעב טינ ריפַאד ליװ רע

 םעד טימ םהיא טרעכיזרעפ רע סָאד ,טרעפטנעענ קערש טימ טאה רעיוב רעד

 -ענ םהיא טאה רע עכלעוו ,העובש רעד טימ ןוא ןעשנעמ ןעדנעברעטש ַא ןופ טרָאװ
 טינ טפערטעב סע סאד -- ןעבענעג טינ חעובש ןייק רעבָא םהיא טאה רע -- ןעבעג
 ריפ ןעבענענסיוא טאה רע עכלעוו ,עמוס איד בָארעה טהעג ןופרעד לייוו ,לעיפ יוזא
 טלהָאצעב טאה רע סָאװ ,לַאער ַא ןוא ,גנונכער ן'פיוא ךיש רָאְאּפ איירד ףיוא םחיא
 ,קנַארק ןעוועג זיא רע ןעװ ,לָאמ אייווצ רעדָא ןא ןענפע ריפ

 איד ןוא ךיש איד רעבָאק ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה "?טונ ןוא ןהעש סעלַא,

 טסאה אוד עכלעװ ,סנעכייצ איד ריפ ןערעוו טנעכעחעג טינ ןעפראד ןעגנוזָאל-רעדָא

 חפ רעדעל סאד ןעסירוצ טאה רע ןעוו ,ןעד ; דייהרעטנעידרעפ-טינ טכַאמענ םהיא

 ןעזָאלעג םהיא טאה רעשדלעפ רעד ןעוו ןוא ,טיוה ןייז ןעסייווצ אוד טסאה ,ךיש ענייד |
 "רעטנוזעג טולב ןייז טּפַאצעג םהיא אוד טסאה ,קנַארק ןעוועג זיא רע תעשב טולב
 *.טיווק ריד טימ רע זיא ָאזלַא ; דייה

 באה ךיא סאד ,רעיױב רעד טנָאזעג טאה ",רעטיר ררעה ,זיא קילננוא סָאד,
 ןעלהָאצעב םהיא ךיא לעװ { םיהַא רימ טימ ןהעג ןסערדנַא טזָאק ; רימ ייב דלענ ןייק
 *.לָאער ןייא זיּב

 ך'וג ויא סָאד, ; גנוי רעד טנָאזענ טאה *!ןיױה וצ ןהענ םהזא טימ לָאז ךיא,
 ףימ טעװ רע ןעװ ,ןעד ;ןָאהט טינ ךיא לעװ ךאז ַאזַא ,ררעה ןיימ ,ןיינ  !רענרע
 ,סואעמָאלָאהטרַאב ןענילייה םעד איוו ,שודק ַא ריפ ןעכַאמ ךימ רע טעװ ,ןײלַא ןעּבָשה
 "טוה איד ןעדנושענבָא טאה ןעמ ןעכלעַי

 להעפעב ןיימ, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה *,ןָאהט טינ רע טעװ סָאד;
 -רעטיר םעד אייב רימ טרעװש רע ןעוו ןוא ; ארומ ןיא ןעטלַאה וצ םהיא גונענ זיא
 ריפ טונ ריד העטש ןוא איירפ םהיא ךיא ָאל ,ןענירקעג טאה רע ןעבלעוו ,לעטימ

 *.גנולהאצעב איד

 ;לענניי רעד טנָאזעג טאה ?,ררעה רעטונ ןיימ - ,טגָאז רחיא סָאװ טקנעדענ,
 ;ןעגירקעג טינ ןעדרָא-רעטיר ןייק לָאמנײס טאה ןוא רעטיר ןייק זיא תיבה-לעב ןיימ

 *.רַאנַאטניװק ןופ ַאלודלַאה ןַאוכ רעכייר רעד זיא רע

 סָאלורלַאה איר ןופָא ;טָאכיק ןָאד טרעפטגעעג טאה "?,סיוא גינעו טכַאמ טָאדא
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 טנייז ןופ ןהוז רעד זיא שנעמ רעדעי לייוו ,טּפױהרעביא ;  ןייז רעטיר ךיוא ןענעק

 | ",ןעטַאהט ענעגייא
 "נעטַאהט ַא ריפ סָאװ רעבָאק ;סערדנַא טנָאזענ טָאה ",רהאו זיא סָאד;

 וא םייווש ןיימ ריפ ןיול םעד ןעלהָאצעב טינ רימ.ליוו רעכלעוו ,ררעה ןיימ זיא ןהוז
 | *ל טיײברַא

 ; רעױב רעד טרעפטנעעג טאה ??סערדנַא דניירפ ,ןעלהָאצעב ריד לעװ ךיא;
 ןופ סנעדרָא-רעטיר עלַא איב רעװש ףךיא ;רימ טימ םוק א טונ ױזַא אייזק
 טנעצָארּפ טימ ךאנ ,לאער ןעדעי ןעלהָאצעב ריד לעװ ךיא סָאד ,טלעװ רער

 | *.וצרעד

 איד םהיא בעינ, ; טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *,ריד ךיא קנעש טנעצָארפ איד;

 טסנָאז ,ןָאהט סע טסלָאז אוד סָאד ,רעבָא ,העז ; ןעדעירפוצ ןייז ךיא לעװ ןעלַאעד
 אוד ; ןעפָארטשעב ךיד ןוא ןעמוק רעדעיװ לעװ ךיא סָאד ,לָאמ ַא ךאנ ךיא רעווש
 איוו ןעטלַאהעב ךיז טסעוו אוד ןעוו וליפא ןעהערדסיורעה טינ דנעה עניימ ןופ ךיז טסעוו
 אוד םוא ,להעפעב ןעזיד ריד טיג סָאד רעװ ןעסיוו טסליװ אוד ןעוו ןוא ,שעדקע ןַא
 ןעסיוו וטסלָאז ,ןעכערּפשרעפ ןייד ןעטלַאה וצ טעטכילפרעפ קרַאטש ןעלחיפ ךיד טסלָאז
 ןַאמ רעד ,אשטנַאמ ַאל ןופ טָאביק ןָאשד רעטיר רעשידלעה רעד ןיב ךיא סָאד ,ןייז
 סענרעפ ןוא דנוזעג אייז ; ןעגנוגידיילעכ ןוא ןעטכערנוא עלַא ריפ ןָא ךיז טמהענ סָאװ
 איד ןעטלַאהרע אוד טסעוװ טטנָאז ,ןערָאװשענ ןוא ןעכָארּפשרעמ טסאה אוד סָאװ טינ
 טימ ץעז א ןעבעגעג ןעטנַאניצַאר רע טאה גידנענָאזבָא סָאד ",ףָארטש עטנידניקעגנָא
 .ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ דלַאב זיא ןוא ןערָאּפש איד

 רע טאד ,ןהעזעג טאה רע ןעוו ןוא טקוקענכָאנ קרַאטש םהיא טאה רעיוב רעד

 ןטערדנַא גנוי ןייז וצ טעדנעוועג ךיז רע טאה ,דלַאװ ןופ סיורעה ןעצנַאנ ןיא ןיוש זיא
 ךיא סָאװ ןעלהָאצעב טציא ריד לעװ ךיא ,דניק ןיימ ,רעהַא םוקָע : טנָאזעג טאה ןוא
 ףימ טאה ןעטכערנוא עלַא ריפ ןָא ךיז טמהענ סָאװ ןַאמ רעד איו ,נידלוש ריד ןיב
 *.ןעליופעב

 טלָאז רהיא סָאד, ,סערדנַא טגָאזעג טאה ??ךיילנ רהעז ןעוועג טלָאװ סע;

 עננַאל ועבעג םהיא לָאז טָאנ -- ,ןעשנעמ ןעכיקרהע ןעזיד ןופ להעפעב םעד ןעכרָאהעג
 ןעמוק סיוועג טעוװ רע סָאד ,טכערענ ױזַא ןוא ווַארב ױזַא זיא רעכלעוו -- ,רהָאי
 " טינ רימ טלהָאצעב רהיא ןעוו ,ןעכָארּפשרעּפ טאה רע סָאװ ןעליפרע ןוא קירוצ

 יד ןעגייצ וצ ןוא, ;רעױב רעד טרעפטנעעג טאה "?ױזַא ךיוא גָאז ףיא ןוא;
 גנולהָאצעב איד ךיוא םוא דלוש ןיימ ןרעטערנרעפ ךיא לעװ ,ךיד בעיל ךיא טיי איו
 - םהיא טאה ,דנַאה ן'ייב ןעטונעג םהיא רע טאה רעטרעוו עזיד אייּב ",ןרעסערגרעפ וצ
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 טאה רע סָאד ,ןעבעגעג ןיימש לעיפ ױזַא םהיא טאה ןוא םיוב םוצ ןעדנובענוצ רעדעױו
 מהענ רעכלעוו ,ןַאמ ןייד רימ ףור טצעי, ,ןעטדױט א ןעגעיל ןעזָאלעג טעמב םחיא |

 טעוװ רע ,ןהעז טסעוו אוד, ; טנָאזעג רע טאה ",סערדנַא ררעה ,ןעטכערנוא ריפ ןָא ךיז

 טימ ךאנ ןיב ךיא ,בױלג ךיא ; טכערנוא סעזיד ריפ ןעמהעננָא טכייל ױזַא טינ ךיז
 איוו ,דייהרעגידעבעל ןעדנישוצבָא ךיד העדּב קרַאטש באה ךיא ןעד ,גיטרעפ טינ ריד
 -ענ םהיא טאה ןוא ןעדנובעגבָא םהיא רע טאה ךילדנע ?,טגַאזעג ןעבע טסָאה אוד
 ,לייהטרוא סָאד ןערהיפסיוא לָאז רע םוא ,רעטכיר ןייז ןעכוזוצפיוא סינביולרע ןעבעג
 ,ןעכָארּפשעגסױא טאה רע סעכלעוו

 םעד ןעכוזוצפיוא ןערָאװשעג טאה ןוא לעביארעפ טימ געװַא ןיא סערדנַא
 -ַאּפ טאה סָאװ ,סעלַא ןעלהעצרע םהיא ן א ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןעשירלעה
 רע ,לעיפ ױזַא לָאמ ןעבעיז ןעלהָאצעב וצ ןעכַאמ ריפַאד םהיא לָאז רע םוא ,טריס
 ,טבַאלעגכָאנ םהיא טאה ררעה ןייז ןוא ןעגיוא איד ןיא ןערערט טימ געװַא זיא

 "נוא סעזיד טכיילגעגסיוא טָאביק ןָאד רעטיר רעשידלעה רעד סָאד טאה ױװַא
 *רעטיר ןייז ןעכלעו טימ ,גנַאפנָא ןעניטרַאסױרג ַאזַא טימ טיירפרע קראטש .טכער

 טי ןעדעירפוצ קרַאטש ףרָאד ןייז וצ ןעטירעג רע טאה ,טקילנעב ןעוועג זיא טפַאש

 טצעי ךיד טסגעמ אוד, : עמיטש רעטױל-בלַאה ַא טימ טגָאזעג טאה ןוא ,ןיילַא ךיז

 איד ,ָאסָאבָאט לעד ַאעניצלוד ַא ,טלעוו רעד ןופ ןעיורפ עלַא רַאפ רעכילקילג ןעצעש

 -לעה ַאזַא ןעבעגעג ריד טאה לאזקיש סָאד סָאװ טימַאד ! עטסנהעש עלַא ןופ ענהעש
 ,אשטנַאמ ַאל עד טָאכיק ןָאד ןייז טעװ ןוא זיא סע אוו רעטיר ןעטמהירעב ןוא ןעשיד

 קער ןעטלַאהרע ןעטכענ טסרע טאה -- סייװ טלעװ עצנַאג איד איװ -- רעכלעוו

 איד ןוא טכערנוא עטסערג סאד טכיילגעגסױא טנייה ןיוש טאה ןוא לעטיט-רעטיר

 א ןעטכארטסיוא טנטקעג רָאנ טאה טייקגיטכערטננוא איד סָאװ ,ענאלק עטסערג

 וּפ עטונק איד ןעסירעגסיױרעה ךיא באה טנייה !ןהענעּב טנעקעג טאה טײקמַאזיורנ

 ףאזרוא ןַא ןהָא רָאג טָאה רעכלעװ ,ןַאריט ןעגיצרעהמרַאבנוא םענעי ןומ דנַאה רער
 "! לעגניי ןעבאווש א ןעסעימשענ

 ףיז ןעבאה ןעגעװ ענעדעישרעפ רעיפ ואוו ,טקנוּפ ַא וצ ןעמוקעג טצעי זיא רע
 ןעגעלפ רעטיר עדנרעדנַאװ איד סָאד ,טנתָאמרע -ילג ךיז טאה רע ןוא ןעבייהעגנָא

 גירנעוהטכָאנ .ןעמהענ וצ געװ ןעכקעוו ,ןעקנעדעב וצ ןעלעטשבָא ךיז לאפ אזא ןי

 גנַאל טאה רע איו םעדכאנ ןוא טלעט ;שענבָא עלי ַא ךןיז רע טאה לעיפשייב רעײז

 ןעזָאלענ דרעפ ןייז טאה ןוא םסעצייל איד ןעזָאלעגבָא ךילדנע רע טאה ,טמַאדעגלָאג
 םעלע בייהעננָא םעד ןעמונעג טאה דרעפ רעד ,טסאװעג טאה רע געװ ןעכלעוו ןעמהעג

 .לָאטש ןייז וצ טרהיִפענ טאה רעכלעװ ,:שװ ןערָארג
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 ןהעזרעד רע טאה ,ןעליימ .אייווצ רהעפעננוא ןעטירענבָא טאה טָאכיק ןָאד סלַא

 "ענסיורעה רעטעּפש ךיז טאה סע איװ ,ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עטייל עינַאּפמָאק א
 !עפיוק וצ .ַאיצרומ ךאנ ןערהָאּפענ ןענייז סָאװ ,ָאדעלָאט ןופ עטיילפיוק ,טלעטש
 ןוא סמרישדנענוז ןענָארטעג ןעבאה אייז ; טסקעזדעבלַאז ןעווע; ןענייז אייז ,סנעדייז

 ,סופ וצ סרעביירטדלעזע איירד ןוא דרעפ ףיוא רענעיד רעיפ םיילנעב אייז ןעבאה סע
 ָאד טעטראװרע םהיא סאד טכיולנעג רע טאה ,ןהעזרעד טָאכיק ןָאד אייז טאה םיוק

 -עג טאה רע איוו -- עכלעיו ,עלָאר רעד וצ טיירנעגוצ ְךיִז טאה ןוא לאצוצ רעיינ א

 ןעכַאמוצכָאנ ןעטסעיירט םָא ןוא .,ןעפַאשעג ןעוװטנ םהיא ריפ ארטסקע זיא - - טקנעד

 יגיטסיירד ןוא טײקגידנעטשנַא טימ = ,רעכיב ענייז ןיא ןעזעלענ טאה רע טָא!: ,םעלַא

 ,זעיּפש םעד ןעפירגעג טאה ,ןערָאּפש איד ןיא טצעזעגניירעה טסעפ ךיז רע טאה טייק

 ןירעביא ךיז גידנעלעטש טאה ןוא טסורב ,ייז ףיוא דליש םעד ןעפרָאװענפױרעה טאה

 ,רעטיר עדנרעדנאװ ריפ ןעטלַאהעג טאה רע עכלעוו ,עטייל איד טרָאװרע געו ן'טימ

 ,ןערעה ןוא ןהעז טנעקענ םהיא טאה ןעמ סָאד ,טנעהָאנ ױזַא ןעמוקעג ןענייז אייז ןעוו
 = ןעצלַאטש ַא טימ ןעפורעגסיױא טאה ןוא עמיטש ןייז ןעבייהענפיוא רע טאה

 ד ,ןטנעקעב טינ ליוו טלעוו עצנַאג איד ןעוו ,ליטש ןעטלַאה לָאז טלעװ עצנַאנ איד;
 ץירעזייק איו סֵלֵא רעמיצנעיורפ סערענחעש ןייק ָאד טינ זיא טלעװ רעצנַאג רעד ןיא

 יו ָאסָאבָאט לעד אעניצלוד עכילביילגרעפנוא איד ,ַאשטנַאמ ַא2 ןופ
 "רעוו עזיז טרעהעג ןעבָאה אייז סלַא טלעטשענבָא ךיז ןעבאה עטיילפיוק איד

 םעד ןֹופ ןוא ,טדערעג טאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ רעד ןופ טלַאטשעג איד ןהעזרעד ןוא רעט

 ןהעזעגסיורעה ךיילג ייז ןעבאה ,ןהעזסיוא םעד ןופ ךיוא איוו דייר איד ןופ טלאהניא

 יעב ַא ריפ סָאװ ,ןערהַאפרע וצ ,רעבָא ,םוא ,רענדער םעד ןופ טייהטקיררעפ איד

 ,לעגיופ רעניטמול ַא ,אייז ןופ רענייא טאה ,טננַאלרעּפ אייז ןופ טאה רע סינטנעק

 איד טינ ןענעק ריס ,רעטיר ררעה, :טגָאזעג םהיא וצ ,נולק ץנַאג ךָאד רעבָא
 יס'זיװ זיא איז ןעוו ןוא ,ןהעז איז זנוא טזָאל ; טרער רהיא עכלעוו ןופ ,עמַאד-נערהע
 ,טעינָאמערעצ ןהָא ,ןעצרעה ןעצנאנ ן'טימ דימ ןעלעװ ,טנָאז רהיא איוו ןהעש ױזַא ךיל
 | "זנוא ןופ טגנַאלרעּפ רהיא סָאװ סָאד ןענעקעב

 ַא ריפ סאו, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ןעזייוו ךייֵא איי לָאז ךיא ןעוו

 רערעדשי עכלעוו ,טײהרהַאװ ַא ןופ גנונעקעב איד ריפ ןעבאה ןַאד רהיא טעװ גנוניולעב

 ,ןענעקעב ,ןעגיולג גידנעהעז טיג טלָאז והיא סאד ,זיא ךַאז םּפױה איד ? טהעז
 ןעמעלא ךייא ךיא רעדראפ ,טינ ןעוו ןוא ;ןעגיטעטשעב ןוא ןערעוושעב ,ןעטּפױהעב

 יוענוצ ךייא טנעמ רחיא !עטיײל עצלָאטש ןוא עגיקענטרַאה רהיא ,ףּפמַאק םוצ ףיוא

 לא רשרָא .ןועררעפ עצעזעג עכילרעטיר איד איו ,ןרעדנַא ן'כָאנ רענייא זייווניצנייא
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 רעיה ;ןעשנעמ טרָאס רעיא ןופ עטיז רעניטכערטרעדעינ רעד טל ,לָאמ ןייא ףיוא
 ךיא עכלעוו ,טייקניטכערעג איד ףיוא .יורטרעפ ךיא ןוא ךייא טרַאװרע ןוא ךיא ןיב

 "!ףַאז ייעזיד ןיא טייז ןיימ ףיוא באמ

 / ןטרעוושעב וצ טינ םוא} ,וָאמּפיוק רעד טרעפטנעעג טאה ",רעטיר ררעה,

 ןעבאה רימ עכלעוו .ךַאז ַא ןענעקעב ןעלעװ רימ סָאװ ,םעד טימ סנעסיוועג ערעזנוא
 סעסיורג ַא רהעז זיא סָאד ןעוו טּפױהרעביא ןוא ,טרעהענ טינ ןוא ןהעזעג טינ לָאמניײט

 -- ,ַארודַאמערטסע ןוא ַאיררַאקלַא ןופ ןעניגינעק ןוא ןענירעזייק איד ןענעג טכערנוא

 טימ רעיה ןטנייז עכלעוו ,ןעצנירּפ עלַא ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טייקגידענג רעיא ךיא טעג

 רעזיד ןופ רליב א ןענייצ זנוא ןוא טונ ױזַא ןייז סנעטסנינעוו טלָאז רהיא סָאד ,רימ
 רעפ ןעמ ןעק םידָאפ םעד ןופ ןעד -- טשרענ ַא איװ ןיילק ױזַא ןייז געמ סע ,עמַאד

 טנייצרעביא ןייז רימ ןעלעוו טימרעד ןוא -- ןייז ףרַאד טע ליױנק א ריפ סָאװ ןהעטש

 טאה רהיא טָאד ,ביולג ךיא ,עי ,ןעדעירפוצ ןייז טעװ טייקנידעגג רעיא ןוא רעכיז ןוא

 איז לָאז רליב סָאד רַאגָאז ןעו סָאד ,טייז רעיא ףיא ןענואוועג טייוו יװַא זתא

 ןוא לעבעווש טפירט ןרעדנַא םעד ןופ איוו ןוא ןעמורק א גױא ןייא טימ ןעלעטשרַאפ

 ירעפ רהיא סָאו סעלַא ןענָאז ,ןענעיד וצ ךייא םוא ,ךָאד רימ ןעלעװ ,רעבליז-קעווק

 *.ןעטוג םערהיא וצ טגנַאל

 טָאביק ןָאר טאה *,ןעקרוש עניימענ ,טינ ןעניױא עדהיא ןופ טפירט סע,

 ,טנָאז רתיא סָאװ סָאד טינ רהיא ןופ טפירט סע ;ןרָאצ סיורנ טימ טרעפטנעעג

 רעדָא גיוא סעמֹורק ןייק טינ איז טאה ךױא ;ןעמופרעפ ַאובמַא ןוא םאזיב ןרעדנָאז

 רענייטשינעזלעפ עדַארנ איד ןופ רענייא איוו דַארג זיא איז ןרערנָאז ,ןעקור ןעמורק א

 עכיליישבא רעיא ריפ ןעלהָאצעב רעייהט טעװ רחיא רעבָא ",אמאררַאדַאונ ןופ

 ,טייהנהעש רטשיקמיה אזא ןעגענ גנורעטסעל

 ,ןַאמ םוצ ןעּטָאלענוצ זעיּפש םעגענייבעננייא ןַא םימ רע זיא ףעטרעוו עזיד ייב
 םעד טימ טלָאװ סע סָאד ,ןרָאצ ןעסױרג ַאזַא טימ ,טדערעג םהיא וצ טאה רעכלעוו

 ןעסיורנ ןייז וצ טלָאװ עטנַאניצָאר ןעו ,טכעלש רהעז ןעוועג ןאמפיוק םענענָאזעבנוא

 ייצָאר = .ןענירעד ןעטימ ןיא ןעלַאפעגמוא טינ ןוא סיפ ענייז טרעטנָאלּפרעּפ טינ קילג

 דלעפ ן'פיוא טלעקייקעג ךיז טאה ןוא ןענעלעג זיא ררעה ןייז .; ןעלַאפעג זיא עטנאג

 ;טסױמוא ןעוועג זיא הימ ןייז רעכָא ,ןעבייהוצפיוא ךיז גידנעהימעב ,טייצ ענינייא ריפ

 גוצנַא-נעּפַאװ רעטלַא ןייז ןוא לעטיה"רעטיר ןייז ,ןערָאּפש ענייז ,רליש ןייז ,זעיּפש ןייז

 רהעז ןןותעטש סע ןבלעוו אוא ,נרָאּב 8 אייב טגעיל סָאװ .ןעינַאּפש ןיא טדָאטש ַא *

 .רענייטש-נעזלעפ ערָאיט
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 םאה רע דנערהעוו .ןעניײװעגבָארעה םהיא ןעבאה אייז סאד ,רעווש ױזַא ןעוועג ןענייז

 רגדיא ,טינ טפיולטנע} : ןעפורעגסיױא רע טאה ,ןהעטשוצפיוא טלעננַארעג ָאד ךיז

 ירעדנָאז ,עניימ ךרוד טינ ןעד !לעדניזעג ןעפַאלקש רהיא ,טלאה ; עגנילגייפ עניימענ |

 | ".טקערטשעגסױא ָאד ךיא געיל דלוש ס'דרעפ ןיימ ךרוד

 רעטוג ןייק רהעז ןעוועגנ טינ זיא רעכלעוו ,עינַאּפמָאק רעד ןופ רטביירט-לעזע ןייא

 -עג טינ ךיז ןַאמ םענעלאפעג ןעמירָא םעד ןופ רעטרעוו עזיד גידנערעה טאה ,שנעמ

 ירצ םהיא וצ זיא רע .ןעּפיר איד ןיא רעפטנע ןַא ןעבעג וצ בהיא ןעטלַאהנייא טנעכ

 טימ טאה זא רעקיטש ןיא ןעכָארבוצ םהיא טָאה ,זעיּפש ןייז ןעמונעג טאה ,ןעּפָאלענ

 ןעבעילבעג זיא רע סָאד ,ןעבענעג לעיפ ױזַא םהיא רעקיטש ענעכָארבוצ איד ןופ םענייא

 :נעּפַאװ ןייז ךיז ףױא טאהעג'טאה רע סָאװ םעד ץָארט ,ץייוו רענעשָארדענסױא איו

 ןיוש לָאז רע טננַאלרעפ ןעבאה ןוא ןעפורעג םהיא ןעבאה ןעררעה ענייז = נג

 טלָאװעג טינ טאה רע סָאד ,טגערעגפיוא ױזַא ןעוועג זיא גנוי רעד רעבָא ,ןערעהפיאג

 רע  ,ןרָאצ ןעצנַאנ ןייז ןעזָאלענסױא םהיא ףיױא טאה רע ןיב לעיּפש סָאד ןעבעגפיוש

 ױצ ןעצנַאנ ןיא אייז טאה ןוא עקיּפ רעד ןופ רעקיטש = ענירּביא איד טּפַאכעג טאפ

 - ,ּםעלק איד ןופ םרוטש םעד ףױא גידנעקוק יי .רעטיר ןעמירָא םעד ףיוא ןעגָאלש

 טאה ןוא ליומ ןייז ןעטלַאה טנעקענ טינ רע טאה ,םהיא ףױא טנענערעג טאה סָאז

 ןעטלאהענ טאה רע עכלעוו ,עטייל איד ןוא דרע ןוא לעמיה טכולפעג רעהפיוא ןהָא

 ץטיילפיוק איד ;גידנענָאלש םהיא ןערָאװעג דימ גנוי רעד זיא ךילדנע ,רעדרעמ ריפ

 ןעלהעצרע וצ גונענ טאהעג עזייר רערעטייוו רעיײז ףיוא ןעבאה ןוא ןעניוצעגבָא ןעבאה

 | ,רענייב ענעכָארבענכרוד איד טימ רעטיר ןעמירָא םעד ןופ

 ,ןעבייהוצפיוא ךיז טריבורּפעג רעדעיװ רע טאה ןײלַא ןענופענ ךיז טאה רע ןעוו

 ,קרַאטש ןוא דנוזעג ןעוועג זיא רע תעשב ןעוועג ךילגעמנוא םהיא זיא קָאד ןעוו ,רעבָא

 ? ןענָאלשוצ ןוא טּפַאלקוצ ןעוועג זיא רע איו םעדכאנ טנעקעג 0? רע טאה ױזַא איוו
 איד ריפ ןענייז ןעקילגנוא עכלעזַא סָאד ,םעד טימ טסױרטענ ךיז רע טאה ךָאר

 טשוועג טאה םעד ןיא דלוש עצנַאנ איד סָאד ןוא ףילריטַאנ ןעוועג רעטיר עדנרעדנַאװ
 ףילקערש יזזַא -- ןעבייחפיוא טנעקעג טינ ךיז רע טאה ,רעבָא ,גיפיולרָאפ ,דרעפ ןייז

 | .טלייקוצ ןעוועג רעּפרעק ןייז זיא
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 .8 לעטיּפַאק

 ,םילגנוא ס'רעטיר רעזנוא ןופ גנולהעצרע איד טצעזעגטרָאפ שרעװ ָשֹד

 ײזַא רעבָא ,ןעצרעמש עסיורג ןיא ןעוועג זיא טָאכיק א

 ך'יז רע טָאה ןערהיר טנעקעג ךיז טאה רע איו דלַאב ְן ד ?

 וצ ךיז .טסייה סָאד ,לעטימ ןעבילנהעוועג ןייז וצ ןעמונעג 2//2 יש

 תעגושמ ןייז ,רעכיב ענייז ןיא עלעטש א ןָא ןענהָאמרעד .. , 44
 "גַארעג איד ףיוא טכַארבענפיױרעה דלַאב םחיא טאה* 5 7
 זיקרַאמ םעד ןוא סָאניװָאדלַאװ ןופ עטבישעג איד ןעק 2

 ןענעיל ןעזָאלעג טהיא טאה ָאטָאלראק ןעו ,אוטנַאמ ןופ

 עכלעוו ,עטכישעג ַא -- דלַאװ ןיא ןעפעדנואוורעפמ ַא
 סרעװ ןוא טייל עגנוי ןוא רעדניק רעטנוא טנאקעב זיא

 גינעוו יוזא םעד םעלַא אייב זיא ןוא ,טייל עטלַא ןופ טביוקגענ רַאגָאז ןוא טביוקעג

 םויא טאה עטבישעג עזיד .ן'דעמַאהָאמ ןופ ןעטַאהט-רעדנואוו איד איו רהַאװ

 ןעלקייק וצ ךיז ןעגנַאּפעגנָא טאה ןוא ענַאל ןייז וצ טסַאּטענוצ גיטכיר ןייז וצ טניישעג

 טצלעה  ,ןעזרעפ איד ןעלָאהרעדעיװ וצ עמיטש רעכאװש ַא טימ ןוא דרע רעד ףיוא
 ; רלַאוװ ןופ רעטיר ןעטעדנואוורעפ םעד ?ומ ןיא טנעלענניירעה ןערעװ

 ?ץרעה ןיימ ןוֿפ ןייררעה ,אוד טזיב ואוו

 .1 ץרעמש ס'געבעיל ןייד ,ךַא ,טינ טסלחיפ אוד
 !ןייּפ ןעסיורג ןיימ ,ָא ,טינ טסייוו אוד
 {ןייז םַאזיורג ןוא שלַאפ רימ טסליוו אוד

 וצ ןעמוקעג זיא רע זיב סנַאמָאר םעד טימ רעטייוו ןעגנַאגענ רע זיא יוזא ןוא
 :רעטרעוי איר

 ,ַאוטנַאמ ןופ זיקרַאמ רעלדע
 ! ררעה ןיימ ןוא רעטעּפ רעייוט ןיימ

 רענייז ,ףרָאד ןייז ןופ רעױב ַא ןעננַאגעגײבראפ עדַארעג זיא ,טונימ רעזיד ןיא
 םשת עלי סלא ,להיט ןיא ןרָאק קאז 8 ןעגָארטעג טאה רעכלעוו ,ןכש רעטנעהָאנ א
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 טאה ןוא ןעננַאנעגוצ -םהיא וצ רע זיא דרע רעד ףױא גידנענעיל ןעשנעמ ַא ןהעזרעד
 דָאי ױזַא טגָאלק רע סָאװ ,השעמ איד ןיא סָאװ א זיא רע רעװ ,טגטופעג םהיז
 "רַאמ רעד זיא ןַאמ רעד סָאד ,טבױלגעג טסעפ טאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד ? ךילרומ
 ןייז טצעזענטרָאפ ןרעפטנע וצ םהיא טאטשנא טאה ,רעטעפ ןייז ,ַאוטנַאמ ןופ זיק
 טּפַאשבץיק רעד ןופ ךיוא איו קילננוא ןייז ןופ עטכישעג איד טלהעצרע ןוא סנַאכָאר

 םעד ןיא טלהעצרע טרעוו סע איו עדַארג ,ןילהַאמעג ןייז טימ ןהוז ס'רעזייק םנד ןופ
 ;רייר עניניזנוא ענייז רעביא ןערָאװעג טניוטשרע זיא רעיוב רעד .סנַאמָאר עגיזָאד

 ךאלקיטשדקיטש ףיוא טּפַאלקוצ ןעוועג זיא עכלעוו ,עקסַאמ ןייז ןעביוהעגפיוא טאה רע
 וא טנעקרע ןַאד םהיא טאה רע ;טכיזעג ןייז ןופ ביוטש םעד טשיװענבָא טאה ןוא
 ךאנ זיא רע סלַא ןעסייהעג רע טאה ױזַא) *!ַאדַאכיק ררעה ,א,, ? ןעירשעגפיוא טאה

 ןעגידנעטשרעפ ַא ןופ טלעדנַאוװרעּפ ךיז טאה רע רעדייא ,דנאטשרעפ ןייז אייב ןעוועג
 ר,בָא ? ענטל ַאזא וצ רהיא טמוק איו, (רעטיר ןעדנרעדנאװו ַא ןיא ןַאמ ןעדוככב

 טרעפטנעעג ץלַא רע טאה ,ןערָאװעג טלעטשעג םהיא ןענייז עכלעוו ,ןטנַארּפ עלַא ףיוא

 רע טאה ןהעזעג סָאד טאה רעױב רעטוג רעד איו ,סנַאמָאר ןייז ןופ רעטרעװ טימ
 טיוא ןהעז וצ םוא ןעטניה ןופ ןוא טנרָאפ ןופ רעצנַאּפ ןייז ןעכַאמ וצ זיול ןעמונעג ךיז

 ןיּפ ןוא טולב ןייק ןענופעג טינ םהיא ףױא רעבָא טאה רע ; טעדנואוורעפ זיא רע
 אה ןוא דרע רעד ןופ ןעּבױהעגפױא םהיא רע טאה -לדנע .ןעדנואוו ןופ רומש
 טלַא רעגיהור טהעג לע ןַא לייוו ,לעיע ןייז ףיוא טצעזענמףרעח הימ סיורנ טימ םהיש

 רעקיטש ענעּכָארבוצ איד ולימא ,ןעפאוו עלא ןעבעילקעגנטמַאװצ טאה רע ,דרעפ ַש

 םיוצ ן'רַאפ ןעמנקג םהיא טאה ,ןעמנַאניצָאר ןָא שדגובעגנָא אייז טאה ,עקיּפ ןייז ןופ
 ןעגעו טגרָאזעה -העז ףרָאד ןייז וצ ןעגנאנעג זיא ןוא שטורבָא ן'ראפ לעזע ןייז ןוא
 סאד ,טענרהוצ יוזט ןעװעג זיא רעכלעוו ,רעטיר רעד ,רייר עטשימוצ ס'טָאכיק ןַאד
 טגרָאזעב רענינעוװ םינ ןעוועג זיא ,לעזע ןיפיוא ןעטלַאה טנעקעג םיוק ךיז טאה רע
 ,לעמיה םעד טרעבעלענ ןעבאה עכלעוו ,ןעצפיז ןעזָאלעגסױרעה זיײװנעטײצ טאה !וא
 רַאג ,ןהעשענ זיא םהיא טָאװ ןענערפ טזומענ לָאמ ַא ךאנ טאה רעיױב רעד סָאד ױזַא
 טבלעוו ,ןעטכישעג ןורכז ן'פיוא ןענניירבפיורעה טנעקעג םהיא טאה זיילא לעװייט רעד

 ןעזיד ןיא ןעד ; טריסַאּפ שאה םהיא טימ סָאװ םעד וצ טסַאּפעגוצ גיטניר ןייז ןעלָאז
 םעד א טנהָאמרעד ךיז טאה ןוא ןסָאניװָאדלאוו ןָא ןעסעגרעפ רע טאה היפבנעגיוא

 .ַארעװקעטנַא ןופ טנַאדנַאמָאק-סָאלש רעד ןעוו טייצ רעד וצ ץעַארראדױעבַא ןורומ
 טרהימעננעווַא םהיא טאה ןוא ןעננַאֿפעג ןעמונענ םהיא טאה ,ץעאװרַאנ יופ ַאגירדָאר

 םהיא טיט סָאװ טנעדפענ לָאמ ןעטייווצ םוצ טאה רעיוב רעד סלַא .סָאלש ןייז ןיא
 ,רעטרעװ עניבלעז איד טיס טרעפטנעטו םהיא רע טאה ,,טלהיפ רע ָאיװ ןוא זיא
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 ,ץוַאװרַאנ ןופ ָאניידָאר טרעפטנעעג טאה ץעַאררַאד-עבַא רענעגנַאפעג רעד עכלעוו
 א ,רָאיַאמעטנָאמ עד +רָאעג ןופ ַאנַאיד גנולהעצרע רעד ןיא ןעזעלענ טאה רע איו
 ךיז אה רעיוב רעד סָאד ,ענַאל עגיטצעי ןייז וצ טסַאּפענוצ םונ ױזַא סָאד טאה רע
 טאה וע ;דייר עגיניזנוא עכלעזַא ןערעה ףראד רע סָאװ ,ןעבעל סָאד ןעטלָאשרעּפ
 טלייאע רעבירעד ךיז טאה ןוא ענושמ ןערָאװעג זיא רַאככַאנ ןייז סאד .,ןהעזעגנייא

 רייר עניו'הרצ איד ןופ ןערעוו וצ זױל םוא ךילנעמ איו ךיג ױזַא ףרָאד ןיא ןעמוקוצנָא
 ,ןעסיוו טיז} : רעטרעװ,עזיד טימ טנידנעעב עדער ןייז טאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד ןופ

 באה ךיא עכלעו ,ַאפירַאפק ענהעש איד סָאד ,ץעַאווראנ ןופ ָאנירדַאר ןָאד ררעה

 ב א ה ךיא ןעכלעוו ריפ ,ָאסָאבָאט לעד אעניצלוד ענהעש איד טצעי זיא ,טנהָאמרעד

 "סורג איד ןָאהט ?עוו ךיא עכלעװ ריפ א וה ט ךיא עכלעוו ריפ ,ןָאהטענ

 רעדָא ט ה עז ןעמ סָאװ ,ןהעזעג ןעו ט ַא ה ןעמ סָאװ ,ןעטַאהט-רעטיר עטסניטרַא

 ".טלעוו רעד ןיא ןהעז ט עוו ןעמ סַאװ

 עניימ אייב רעוש ךיא, ;רעױב רעד טרעפטנעענ טאה *,ןָא רַאנ ךימ טקוק,

 ןופ זיקרַאמ רעד טינ . ךיוא ,,ץעַאװרַאנ ןופ ָאנידדָאר ןָאד טינ ןיב ךיא סָאד ,דניז

 .לַאװ טינ זיא טייקנידעגנ רעיא ןוא ,רַאבכַאנ רעיא ,ָאצנַאלַא ָארדעּפ רַאנ ,אוטנַאמ

 ררעה ןַאמלערע רעגידריו רעד ןרעדנָאז ,ץעַאררַאדךענַא טינ ךױא  ,סָאניװַאד

 **.אדאכיק

 ףיא סָאד ,סייוו ןואא ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ןיב ךיא רעוװ סייוו ךיאא

 ףלעווצ עלא ךיוא ןרעדנָאז ,טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,סעלַא סָאד ןייז רָאנ טינ ןעק
 ןעטַאהט עניימ לייוו ,ןעדלעה עטמהירעג ןיינ עלַא ןוא ךיירקנַארפ ןופ טיילילעדע עסיורנ

 רעדָא ןעמַאװצ עלַא ןָאהטעגפױא ןעבָאה אייז סָאװ ,טעלַא ןעפערטרעביא ןעלעוו

 * .רעדנוזעב

 רעבָא ,טייצ-דנעבא ןיא ףרָאד םוצ ןעמוקעג אייז ןע;ייז ןעכערּפשענ עכלעזַא טימ
 לָאז ןעמ םוא רערעטסניפ לעסיב ַא ןערעװ טעװ סע "2 טראװעג טאה רעיוב רעד
 טאה רע ןעוו .לעזע | פיוא ןעסעזעג זיא רעטיר רטנענָאלשוצ רעד סואימ איו ןהעז טינ

 ןָאד וצ ןעטירענוצ טאה ןוא ףרָאד ןיא ןיירעה רע זיא ,טייצ ןיוש זיא סע זַא ,ןחעזענ
 ןוא רעכילטסיינ רעד .גנונערפיוא ןיא ןענופענ ןעמעלַא טָאה רע ואוו ,זיוה ס'טאכיקס

 ,דניירפ עמיטניא ס'טָאכיק ןָאד ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ףוָאד םעד ופ רעכראב רעד
 טדערעג אייז וצ טאה .ןירעטלַאהדזױה איד ןוא ןעטרָאד ןעזעוועג ןַאד עדַארנ ןענייז
 ץערעּפ ָארדעּפ עטאיצנעציל ררעה רעגידריוורהע ,,רהיא טנָאז סָאװ, :לוק ץפיוא

 געט סקעז טיט ? קילגנוא ס'נררעה ןיימ וצ (רעכילטסייג רעד ןעסייהעגנ טאה יוזא)

 רעדָא ,עקיפ איר םינ ,דליש םעד םינ ,דרעפ ןייז טינ ,םהיא טינ ןָא טינ ןעמ טתשז
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 ױזא  סיװעג זיא סע ןוא ,סױא רימ טהעז סע !רימ זיא העוו ,ןעפַאװ ענירּביא עני

 ,רעכיב-רעטיר עטכולפרעפ איד סָאד ,ןעברגטש םוצ ןערָאבעג ןיב ךיא איו רהאוו

 רעניארע טצעי ,ךרַאמ ןייז טהערדענרעביא ןעבָאה ,ןעזעל רעמיא טנעלפ רע עכלעוו
 רע סָאד ,ןײלַא ךיז וצ ןענָאז טּפָא טנעלפ רע איו טרעהעג באה ךיא סָאד ,ךימ ךיא
 רצ ןעכוז וצ טלעוו רעד ףוא ןערהָאּפמורעה ןוא רעטיר רעדנרעדנַאװ א ןערעוו לי

 טכַאמענ ענושמ ןעבָאה עכלעוו ,רעכיב עלַא איד ןעמהענוצ לָאז לעווייט רעד .עלעפ

 "!ַאשטנאמ ַאל ץנַאג ןופ ּפָאק ןעטסרעלק םעד
 רהיא} :טנָאזענ טאה ןוא רהיא טימ ןעטלאהעגטימ טאה עצינעמעלּפ ןייז

 סע סָאד/ (רעברַאּב רעד ןעסייהעג טאה יוזא) ?,טַאלָאקינ רעטסיימ ,ןעסיוו טפרַאד

 ןעגעלענבָא זיא רעטעפ רעטרחעעג ןיימ סָאד ,טריסַאּפ לָאמ ןייא םלַא דהעמ טאה

 טנעלפ עדנע םִא ;תעלדתעמ עצנַאג אייווצ רעכיב ענעטלָאשרעּפ ענידניז עזיד ףיוא

 טּפַאלקעג ןוא דרעווש ןייז ןעניוצעג טאה ,דנַאה ןופ ףוב סָאד ןעפראווסיורעה ןַאד רע

 -ריומענ טאה רע סָאד ,טגָאזעג רע טאה טּפַאלקעג גונעג טאה רע ןעוו ןוא דנאװ ןָא

 ַא סיורעה םהיא זיא סע ןעװ ןוא ; סמרוהטדנעבריק איו סיורג יוזא ןעזעיר רעיפ טעט

 איד ןופ טולּב סאד ןיא סָאד זַא ,טניימעג רע טאה גנוננערטשנא לעיפ ןופ סייווש

 ַא ןעקנורטעגסױא רע טאה ןַאד ;ףּפמַאק ןיא ןענירקעג טאה רע עכלעוו ,ןעדנואוו
 זנוא טאה רע .רעהירפ איו ניהור ןערָאװעג זיא ןוא רעפַאװ סעטלַאק גורק ןעסיורג

 ,רניירפ ןייז ןעכלעוו ,קנַארט רערעייהט ַא רהעז ןעוועג זיא רעסַאװ סָאד זא ,טגָאזעג

 ײלַא ךיא רעבָא ,טכַארבענ םהיא טאה ,רערעביוצ רעסיורג ַא ,עפיקסע רענולק רעד

 טלהעצרע טינ ,ןעררעה עניימ ,ךייא בָאה ךיא לייװ ,ןעמעלַא םעד ןיא גידלוש ןיב

 אייז ןעמ טלָאװ טייוו יוזא געוװַא ןענייז אייז רעדייא .סעיזַאטנַאּפ ס'רעטעפ ןיימ ןעגעוו

 עכלעוו ,רעכיב עטכולפרעפ עלַא טנערברעּפ טלָאװ ןעמ : ןערירוקסיוא טנעקעג ךָאנ

 *.עשיסרוקיּפַא ןעוועג ןעטלָאװ אייז איוו טונ יוזא עדַארג ןערעוו וצ טנערברעפ ןענעידרעפ

 ןענרָאמ ,ךילקריװ ןוא, ;רעכילטסיינ רעד טגָאזעג טאה '?,יוזא ךיוא גָאז ךיא;

 -רעפ אייז ןוא אייז ןענעו טכירעג סעבילטנעפע ןַא ןעטלַאה טננידעבנוא רימ ןעזומ

 סָאװ וצ .,וצרעד ןענניירב טינ ערעדנַא ןעלָאז אייז םוא ,ןענעהברעפ םוצ ןעלייהטרוא

 *,דניירפ ןעטונ ןיימ טכארבעג ןעבָאה אייז

 יצעל רעד איו ױזַא ןוא רעיוב רעד ןוא טָאכיק ןָאד טרעהעג טאה סעלַא סָאד

 רע טאה ,טייהטקיררעפ ס'רַאבכַאנ ןייז ןופ טנייצרעביא ןערָאװעג ךרודאד זיא רעט

 םעד ריפ ,ןעררעה עניימ ,,ןעריהט איד טנעפע, : עמיטש רעכיוה א טימ ןעפורענסיוא

 רעווש ןָא טמוק רעכלעוו ,ַאוטנַאמ ןופ זיקרַאמ םעד ריפ ןוא סָאניװַאדלַאװ ןררעה

 -לעה רער ןעכלעוו ,ןירומ םעד ,ץעַאררַאדױעבַא ןררעה םעד ריפ ןוא ,טעדנואוורעש
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 ַא טרהיפ ,ַארעװקעטנַא ןופ טנַאדנַאמָאק רעד ,ץעַאװרַאנ ןופ ָאגירדָאר רעשיד
 | *םענעגנַאפענ

 ןעבאה אייז סלַא ןוא ןטמוקענניירעה עלַא יז ןענייז רעטרעו עזיד גיענערעה
 רע רקדייא ןעמהענוצמורעה םהיא ןעּפָאלענ אייז ןענייז דניירפ רעייז טנאקרעד דלַאב
 -נוא ןעוועג םהיא ריפ ךילקריוו זיא ןהעגבָארעה לייו ,לעזע ןופ בָארעה ךאנ זיא

 | ,ךילגעמ
 ךרוד טעדנואוורעפ רעווש ןיב ךיא, ;ןעירשעג רע טאה *?הורוצ ךימ טזָאל,

 ךאנ טקיש ,ךילנעמ ןעוו ,ןוא טעב ןיימ וצ ךימ טנָאױט ;דרעפ ןיימ ןופ דלוש איז

 ",ערנואוו עניימ ןעלייה ןוא ןעכוזרעטנוא וצ ,ַאדנַאגרוא רעגולק רעד
 רימ ץרעה ןיימ טאה, ;ןירעטלַאהדױה איד טנָאזעג דלַאב טאה ",טהעז,

 ;ןעבױא ףיורעה טהעג ,ןעמָאנ ס'עטָאג ןיא ? טלַאה ררעה ןיימ ואוו טנָאזעג גיטביר טינ

 ,טכולפרעפ ,ןעלייה וצ ךייא לעטימ ַא ןעניפענ ףליזה ס'ַאדנַאגרוא ןהָא ןעלעוו רימ

 עכלעװ ,רעכיב-רעטיר ענעי ןייז ןעלָאז טכולפרעפ לָאמ טרעדנוה ,לָאמ א ךאנ ךיא גָאז
 *!דנַאטשוצ ַאזַא וצ טבארבעג טייקגידעננ רעיא ןעבאה

 "ענ טאה ןעמ סלא .,רעמיצ ןייז ןיא ןענָארטעגניײרעה ךיילג םהיא ןעבאה אייז
 רע סָאד ,טנָאזעג רע טאה ,ןענופענ טינ ענייק טאה ןעמ ןוא ןעדנואוו ענייז טבוז

 טָאה רע תעשב ,ןעטנַאניצָאר ןייז טימ גידנעלַאפ קירד ןעקרַאטש ַא ןענירקענ טאה

 רעד ןופ ןעזעיר עטסכילקערש ןוא עטסערג איד ןופ ןהעצ טימ ןעגָאלשענ ךיז

 | *,טלעוו
 ? לעיּפש ןיא ךיוא ןעזעיר ןענייז, ,רעכילטסייג רעד טגָאזעג טאה  ?!ָאה ,ָאה,

 טעװ סע רעדייא ןענערברעפ ןעגרָאמ ןעמעלַא אייז לעװ ךיא ,תונמאנב רעווש ךיא
 *,טכַאנ ןערעוו ךאנ

 רע עכלעוו ףױא ,ןענַארפ יילרעדנעזוט טנערפעג ן'טָאכיק ןָאד ןעבאה אייז

 ןעבעג םהיא לָאז ןעמ סָאד ,טגנַאלרעּפ רָאנ טאה רע ; ןרעפטנע טלָאװענ טינ טאה

 איו טאהעו ניהטיונ רהעמ רע טאה סָאד ןעד ,ןעפָאלש ןעזָאל םהיא ןוא ןעסע סעּפע
 -סיוא יונענ רעכילטסייג רעד טאה ןערָאװעג טליפרע זיא סָאד איו םעדכאנ .םעלַא
 .ןענופעג ן'טָאכיק ןָאד טאה רע דנַאטשוצ ַא ריפ סָאװ ןיא ,,רעיוב םעד ייב טנערפעג

 טאה רע עכלעוו ,םירובד עדליוו איד ךיוא ,טלהעצרע סעלַא םהיא טאה רעױב רעד

 "נעציק םעד טאה סָאד ;סנענעוו-רעטנוא ןוא ןענופענ םהיא טאה רע תעשב טדערעג

 טמיטשעּב טאה רע ןעכלעוו ,ןַאלּפ םעד ןערחיפוצסיוא גידלודעגנוא טכַאמענ עטַאיצ
 ,סָאלָאקינ רעטסיימ דניירפ ןייז וצ ןעגנאגעג ןאד קעווצ ןעזיד וצ זיא רע ;ןענרָאמ ריפ

 ,זיוה ס'טָאביק ןָאד ןיא ןעונַאנעג ןעמַאזצ עדייב ןענייז אייז ןוא ,רעברַאב םׁשד
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 וערַאב רעד ןוא רעכילטסייג רעד עכלעוו ,גנוכוזרעטנוא רעגיסַאּפש ןוא רעסיורג רעד ןעגע

 .רעילַאװַאק ןעגיניזפרַאש רעזנוא ןופ קעהטָאילּביב רעד ןיא טכַאמעג ןעבָאה

 ,ןעפָאלשעג ךָאנ רע זיא ןעמוקענ ןענייז אייז ס5
 עצינעמעלּפ רער אייב טאה רעכילטסייג רעד

 ןענייז סע וואו ,רעמיצ םוצ לעסילש םעד ןעטעבעג
 איר טבַאמעגנָא ןעבָאה סָאװ ,רעכיביאיד ןענַאטשעג
 -רעפ ןעטסערג םעד טימ םהיא טא איז ןוא ,הרצ
 ,ןעננַאנעגניירעה ערייב ןענייז אייז ,טגנַאלרעד ןענינג

 ןעבָאה אייז ןוא ,ןירעטלאהדזיוה איד ךיוא אייז טימ

 ןהעש עסיורג טועדנוה סלַא רהעמ ןענופעג ןעטרָאד
 ,עניילק ערעדנַא עלעיפ ךָאנ ןוא רעכיּב ענעדנובענ "

 רעמיצ ןופ ןעּפָאלעגסױרעה ךיג איז זיא ןהעזרעד אייז טאה ןירעטלַאהדזוה איד סלַא
 =.ּבָאסיה לעטניב ַא ןוא רעסַאװ סעגילייה ןעקעב ַא טימ קירוצ ןעמוקענ דלַאב זיא ןוא
 ,רעמיצ סָאד טלעקנערּפשעּב ןוא טמהעגנ, ,טגָאזעג איז טאה ",עטאיצנעציל ררעה ,ָאד,

 טינ זנוא לָאז ,רעכיב עזיד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיפשכמ עלעיפ איד ןופ רענייק םוא
 ".טלעוו רעד ןופ ןעמַארסױא אייז ןעליוו רימ לייוו ראפרעד ןרעביוצעב

 ןירעטלאהדזיוה רעד ןופ טייהמוד רעד רעביא טכַאלעג טאה רעכילטסייג רעד
 ףָאג סנייא רעכיב איד ןעגנַאלרעד םהיא לָאז רע רעּברַאב םעד ןעטעבעג טאה ןֹוא
 טכיילעיפ ךיז ןענעק סע ליייו ,ןעלדנַאה אייז סָאװ ןופ ןהעז לָאז רע םוא ןרעדנַא םעד
 -רעפ אייז לָאז ןעמ טנעידרעפ טינ ןעבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןעניפעג אייז רעטנוא
 ,ןענערב

 ;הָאמומ ןופ ןעכַאז ןעגינייר וצ טצונעּב ןעּבָאה םונהכ איד עכלעוו ,עצנַאלּפ ַא זיא ּפ ָאסיה *
 !הרּפ רעד ויייב רבדמב ןיא ,םיִערוְצִמ איד אויב ארקיו ןיא טנהָאמרעד טעוװ סָאװ קז א רעד זיא סָאד
 ןלעביב רעד זיא רעטרע ערעדנַא ךָאג ןיא ןוא המודא
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 ןפ םסעניצנייא ןייק ףרַאד ןעמ, ;עצינעמעלּפ איד טגָאזעג טאה *!ןיינ ,ןיינא
 פ סיורעה עלַא אייז טפרַאװ .טנירניזעג עלַא ןעבָאה אייז לייוו ,ןעניוש טינ אייז
 טזָאל רעדָא ; ןָא יז טדניצ ןוא עּפוק ןייא אייז ןופ טכַאמ ,ןיירעה ףיוה ןיא רעטסנעפ
 לָאז ךיור רעד םוא ןענערּברעּפ אייז ןעטרָאד ןוא ףיוה-רעטניה ןיא ןענָארטסױרעה אייז
 -- עגיבלעז סָאד טנָאזעג ךיוא טאה ןירעטלַאה-זױה איד ?,ןעגיטסעלעב טינ םענייק
 .טריוט םוצ ןעלייהטרוארעפ וצ ענידלושנוא עזיד טכוזעג אייז ןעבָאה קרַאטש יוזא
 רעחירפ לָאז רע ואוו ,ןהעגנייא טלָאװעג טינ םעד ףיוא רעבָא טאה רעכילטסייג רעד
 ,ןעלטיט איד ןעזעלרטביא טינ סנעטסגינעוו

 ןעוועג ןענייז ,טגנַאלרעד םהיא טאה רעברַאב רעד עכלעװ ,רעדנעב עטסרע איד

 *,סינמייהענ א ןייז וצ רימ טנייש סאד, ,ןעיללַאנ ןופ סידַאמַא ןופ רעכיב רעיפ איד
 ּסָאד סעזיד ןיא טרעהעג באה ךיא איו ןעד, ;רעכילטסיינ רעד טגָאזענ טאה

 ענירביא עלַא ןוא .,ןערָאװעג טקורדעג ןעינַאּפש ןיא זיא סעכלעוו ,ךוב-רעטיר עטסרע

 רימ סָאד ,רעבירעד זיא גנוניימ ןיימ  .ץנעטסיסקע רעייז ןעקנַאדרעּפ וצ םהיא ןעבאה

 םצ ןעלייהטרוארעפ תונמחר ןהָא ,עטקעס רעזעב ַאזַא ןופ רעדנירג סלא ,סע ןעלָאז

 - *רעייפ

 זא ,טרעהענ באה ךיא ןעד, ;רעברַאב רעד טנאזענ טאה "?ררעה ןיימ ,ןיינ,

 שועװ עגיצנייא סָאד סלַא ,טרָאס םעד ןופ רעכיב עלַא ןופ עטסעב סאד זיא םעזיד

 ".ןעגידַאננעב סע ןעמ ףרַאד טרַא ןייז ןופ

 ןעמ ףרַאד סעזיד ריפ,} .רעכילטסייג רעד טגאזעג טאה *!רהַאװ זיא סָאד;

 טָאװ זיא רערעדנא רעד רעװ ,ןהעז טזָאל .ןעבעל סאד ןעקנעש עלייוירעד םהיא

 ",םהיא ןעבענ טהעטש

 ,ןאידנַאלּפסע ןופ עטכישעג איד זיא/ ,רעּברַאב רעד טנָאזעג טאה *,סָאד,

 ".ןעיללַאג ןופ סידַאמַא ןופ ןהוז רעכילבייל רעד

 םעד לָאז, ,טנַאזעג רעבילטסיינ רעד טאה ",רעטָאפ םעד ןופ טײקּפטינ איד,

 טּפרַאװ ןוא רעטסנעפ סָאד טנעפע ,ןירעטלַאהדיױה יורפ ,ןעפלעה טינ רָאנ ןהוז

 + זממיטשעב ןיא סעמלעוו לעגרעב טָאד "יפ-ץפאעפ:א ןא ףיוא ףיוה ןיא סיורעה םהיא

 | | *.רעייפ סָאד רימ

 רעמירָא רעד ןוא להעפעב םעד ןָאהטענ ןירעטלַאהדזױה איד טאה ןעדיירפ טימ

 סָאר ףיוא ןעטרַאװ וצ גידלודעג ןעטרָאד םוא ףױה ןיא ןעגיילפעג זיא ןַאידנַאלּפסע

 רסיינ רער טנָאזעג טאה "!רעטייווש ,טעטרַאװרע םהיא טאה סעכלעוו ,רעייפ

 ירא | ,רעביל
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 עלַא ןוא ,דנַאקנעכעירג ןופ םידַאמַא זיא , ,רעברַאב רעד טנָאזעג טאה "?,רעיה,
 | ".החּפשמ ס'סידַאמַא ןופ ןענייז ,רימ טנייש ,טייז רעזיד ףיוא

 ירעפ וצ םוא ןעד, ;רעכילטסײג רעד טגָאזעג טאה *! סיורעה ףיוה ןיא עלַאװ
 ּרעדעיל ענייז טימ לענירַאד ךוטסַאּפ םעד ןוא ַארטסעיניװקיטניּפ ןיגינעק איד ןענערב
 יבייל ןיימ ךיוא ךיא טלָאװ רעפַאּפרעּפ םעד ןופ יירעדיולּפ עשלעפייט עצנַאג איד ןוא
 4 ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ןחעז םהיא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןענערברעפ רעטָאפ ןעכיל
 . * רעטיר ןעדנרעדנַאװ

 ,רעבראב רעד טנָאזעג טאה ",גנוניימ עניבלעז איד ףיוא באה ךיאק
 ,עצינעמעלפ איד טגָאזעג טאה ,"ךיוא ךיא ןוא,
 !תענ עלַא אייז ןעלָאז ָאט; ,ןירעטלַאהדזױה .איד טנָאזעג טאה "?ייזא ןעווא

 !עװעג ןענייז אייז איו יוזא ןוא ;ןעבעגעג רהיא אייז טאה ןעמ ",ףיוה ןיא שרַאש
 םעד ןופ ןעפרָאװעגמױרעה אייז ,ּפערט איד ןערָאּפשרעפ וצ םוא ,איז טאה ,לעיפ
 ,רעטסנעפ

 םסייג רעד טנערפעג טאה 7 ןעטרָאד טהעטש דלֶאי דעסיורג ַא ריפ סָאװא
 | | | ,רעביל

 יעברַאב רעד טרעפטנעענ טאה *;ַארוַאר עד עטנַאוװילָא ןָאד זיא סָאד,
 עד יא{ ,רעכילטסיינ רעד טגָאזעג טאה ",ךוב ;ייזיד ןופ רעסַאפרעּפ רעד,

 ,טינ ךילקריוו סייוו ךיא ןוא ?"ןעטרַאגדנעמולב םעד ןעב. ירשעג טאה סָאװ ,רעגיבלע
 טנָאזעג רעסעב רעדָא שיײתחהַאװ רהעמ טלַאהטנע רעכיב עדייב עזיד ןופ סעכלעוי
 א תפצוח ןייז ריפ ףיוה ןיא טהענ רע סָאד ,רעבָא ךיא סייווי רָאד ,ןענעיל רעגינעוי
 5 טייקניניזגא
 טנַאזעג םָאה ",ףיוה ןיא סיורעה דניוושעג ?רעיה עטרַאטסירָאלּפ ררעה זיא *
 -עננייא ענייז ןּוא טרוּבענ ערַאּברעדנואװ ןייז ףיוא נידנעקוק טינ, ,רעכילטּפייג רעד
 ןיא .סרעסעּב טינ טנידרעפ ךַארּפש ענעקורט עטרַאה ןייז ןעד ;תוישעמ עטעדליּב
 *! ןירעטלַאהדזױה יורפ ,ןרעדנַא םענעי טימ ןעמַאװצ ףיוה

 טליפיש עדיירפ טימ טָאה ןוא טרעפטנעעג איז טָאה ",ןעצרעה ןעצנַאנ ן'טימ,
 .להעפעּב ןייז

 .רעּברַאּב רעד טנָאזענ טָאה ",ריטַאלּפ רעטיר רעד זיא רעיה,
 ץפענ ךיא א ךוּב סעטלַא ןַא זיא, ,רעכילטסיג רעד טנָאזענ טָאה *,סָאד

 זיא (181:61 46 210:68 : שינַאּמש ןיא) ?ןעטרַאו-נעמולּב,,םעד ןופ רעסַאפרעפ רעד (*
 םירש סעיזָאטנַאפ ,תומולח ךופ הוישעמ םימ לוא ויא ךוּכ סעונויד .ַארַאמאווקרָאט עד איגָאטנָש

 ,תופשכס ןוא םיפשבמס
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 םוש ןהֶא םהיא טזָאל ,גנוגידַאננעפ ןענעידרעפ לָאז סָאװ ךַאז םוש ןייק םהיא ןיא
 ,ןהעשעג ןיא יוזא ןוא ?,םירבח ענייז וצ ןהעג תונעט

 סעטיט םעד ןעגָארטענ טאה סעכלעוו ,ךוב רעדנַא ןַא טנעמעענפיוא ןעבָאה אייז
 ,טגָאזעג רעכילטסייג רעד טאה ?,ןעניימ טלָאװ רענייא , ".ץיירק ןופ רעטיר רעדא

 "רעפ .םעד ןופ טייהנעסיוונוא איד ןעטעלגרעפ ףרַאד לעטיט רעמורפ ַאזַא סָאד,

 ָאזלא ;לעפייט רעד טהעטש םלצ ן'רעטניה, ; לעטרעװ ַא אד ןיא סע רעבָא ;רעסַאפ
 'ו 4 ,ןיירעה רעייפ ןיא --

 רעדא :ןעזעלענ טאה ןוא ךוב א ךָאנ ןעמונענרעטנורעה טאה רעּברַאב רעד
 | 'י טפַאשרעטיר ןופ לענעיּפש

 -טסיינ רעד טנָאזעג טאה ",ןענעק וצ ערהע איד ךיא באה טייקנידענג ענייז}

 ווא דניירפ ענייז טימ ןַאװלַאטנַאמ עד סָאדלַאנײר ןררעה רימ ןעניפעג אד, .רעכיל

 טימ טײללעדַא עסיורנ ףלעווצ איד רעטייװ ;סוקאק סלַא םיבננ ערעסערג ,ןעדַארעטַאק

 וצ ניבייא ףױא אייז טסול רעבָא באה ךיא ;ןיפרוט רעביירש-טבישעג ןעיירט םעד

 ָאעטַאמ ןעטמחירעב םעד ןופ ןעכַאז ענינייא ךיז ןעניפעג אייז ןיא לייוו ןעקישרעפ

 טכַאמעג טאה ָאטסָאירַא אקיווָאדול רעטכיד רעכילטסירק רעד ןעכלעוו ןופ ,ָאדרַאיָאב

 יז סלַא ךַארּפש רעדנַא ןַא טדער רע ןוא רעיה ןעזיד ןיפענ ךיא ןעוו .בעווענ ןייז

 ןייז רעבָא טדער רע ןעוו { ןעבָאה טינ טקעּפסער ןייק םהיא ראפ ךיא לעװ ,ענענייא
 * ּבָאק ןיימ ןעגייב םהיא רַאפ ךיא לעװ ,ךַארּפש-רעטומ

 ףיא רעבא; ;רעברַאב רעד טנָאזעג טאה "?שינעילַאטיא ןיא םהיא בָאה ךיא,
 *.טינ םהיא העטשרעפ

 "והטטשרעפ עי םהיא טלָאװ רהיא ןעוו קילג ןייק ןעוועג טינ ךיוא טלָאװ סעא
 בעד ןעווענ לחומ ןרעג ץנַאנ ןעטלָאװ רימ ןוא, ;} רעבילטסייג רעד טרעפטנעעג טאה
 עג םהיא ןוא זנוא וצ טכארבעגרעבירעה טינ םהיא טלָאװ רע ןעוו ,ןַאטיּפַאק ןעטוג

 ; טפַארק רעכילריטַאנ ןייז ןופ ןעמונעגנעװַא לעיפ טאה רע ; רעינַאּפש ַא ריפ טכאמ

 עיזעָאּפ ןעצעזרעביא וצ ךיז טמהענרעטנוא רעכלעוו ,ןעדעי טימ קילגנוא רעד זיא סאד

 זָאד ןעק ,ןייז טינ לָאז ןעמ טקישעג ןוא גיטכיזרָאפ איו ?ייוו ; ךַארּפש רעדנַא ןַא ןיא
 זעבָא ןעלעוו רימ ,לַאניגירַא רעד איו טוג יוזא ןעמוקסיורעה טינ גנוצטזרעביא איד

 געװַא ,ןעטכישעג עשיזיוצנַארפ ןעגעוו ןעלדנַאה עכלעוו ,רעכיב עלַא ןוא ךוב סעזיד

 גיטביר ךיז ןעלעוו רימ זיב ןענעיל ןעזָאל ןוא רעלעק םענעקורט ַא ןיא טייז א ןָא ןענעל

 ךאנ ןוא ָאיּפרַאק לעד ַאדרַאנרעב רעסױוא  ;ןָאהט וצ אייז טימ סָאװ ןענעלרעביא

 ךנעה טניימ ןיא ןיירעה ןעלַאּפ עזיד ןעו ; סעלאווסעצנצר טמייה רעכלעוו ,םענייא
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 ,תעייס יא ןעטרָאד ןופ ןוא ןירעטלאהדיוה רעד ןופ דנעה איד ןיא ןהעג אייז ןעלטוי
 * תונמחר םוש ןהָא

 טנעבטרענ סָאד טאה ןוא לייהטרוא םעד טניטעטשעב טאה רעברַאב רעד
 טסירק ןעטונ אזא ריפ ןעכילטסיינ םעד ןעטלַאהעג טאה רע לייוו ,טכער ןוא טוג ריפ
 ענָאז טינ טלעוו רעד ןיא ךֵאז ןייק ריפ טלָאװ רע סָאד ,טײהרהַאװ ןופ דניירפ ןוא
 ה5 ןירעמלַאּפ ןעוועג זיא סָאד -- ךוב א ךאנ טנעפעעג רע טאה ןַאד .ןעניל ןייק
 עטַאיצנעציל רעד סלַא ?כעליוע ןופ ןירעמלַאּפ ,סערעדנא ןַא םהיא ךַאנ ןוא ,אווילֶא
 ךאלקיטש ףיוא עווילא עזיד טסיירוצק ?|ןעפורעגסיוא רע טאה ,ןהעזרעד אייז טאה
 טינ סינעכעדעג ןייק לָאז ׁשַא איד ןופ וליפא סָאד טוג ױזַא םהיא טנערברעפ ןוא

 לָאז ןעמ סָאר ,הטרעוו זיא -נַאלגנע ןופ (ןירעמלַאּפ) עמלַאּפ עזיד רעבָא .ןעביילב

 ,עלעטסעק רעייהט ַאזַא ןעכַאמ איז ריפ ןוא ,קיטנַא סלַא ןעטלאהעּב ןוא ןעניוש איז
 ףלמ שוירד ןופ תורצוא איד ןיא ןענופענ טאה ןודקומ רדנסכלא סעכלעוו ,סנעי איוו

 סעזיז ,ןרעמָאה ןופ עקרעוו איד ןעטלַאהעב ןעסייהעג טאה רע ןעכלעוו ןיא ,סרּפ
 ַא עקַאט זיא סע לייוו סנעטסרע ;ןעכַאזרוא אייווצ סיוא גיטכיוו זיא ,דניירפ ,ךומ
 רענולק א טסַאפרעפ טאה סָאד זא ,טנעכער ןעמ לייוו סנעטייווצ ןוא קרעװ סעטונ
 ףןילפערטרָאפ זיא ַאדרַאוגַארימ סָאלש םעד ןופ עטכישענ איד ,לַאגוטרָאּפ ןופ גינעק

 וצ טסַאּפעגוצ קאמשעגנ לעיפ טימ ןוא ךילטייד ןוא ץרוק זיא ךַארּפש איד ,גיצנוק ןופ
 ןעוו -- ,סַאלָאקינ רעטסיימ ,רעבירעד .טלעדנַאה סע עכלעוו ןופ ,ןענָאזרעּפ איד
 !עכערּפשיײרפ ןעיללַאנ ןופ סידַאמַא ךיוא איו ןעזיד .רימָאל -- גימיטשנייא טייז חהיא
 י,טדיוט םוצ ןעמַאדרעפ ןעגנוכוזרעטנוא ערעטייוו ןהָא עגירעביא עלא ןוא

 באה ךיא סָאװ סָאד ןעדע ;רעבראב רעד טרעּפטנעעג טאה דניירפ ,ןיינ;
 | ",סינַאילעב ןָאד רעטמהירעב רעד זיא רעיז

 -טנעעג רעכילטסייג רעד טאה *,לייהט רעטרעפ ןוא רעטירד ,העמיײװצ רעד,
 אייז סָאװ .לָאנ איד ןעביירטוצבא םירעברַאבוהר לעסיב ַא גיהטיונ טאה, ,טרעפ
 םעד ןענעװ ןירעד טהעטש סָאװ סעלַא ןעכיירטשסיוא ףרַאד ןעמ ;לעיפוצ ןעבאה
 עּבעג עלייוורעד םחיא רימָאל ;  ןעטייהמוד ערעסערג ערעדנַא ןוא "םהור ןופ סָאלש,
 םהיא ,ןעזייוו טטוװ רע עכלעוו ,ןעגנורעסעב איד טול רימ ןעלעוו םעדכָאנ ןוא טייצ
 טמהענ ,דניירפ ,גיפיולרָאפ ,טייקניטכערעג רעדָא טײקגיצרעהמרַאב טימ ןעלדנַאהעב
 * אייז ןיא ןעקוקניירעה טינ םענייק רעבָא טזָאל ,םייהַא ךייא וצ טימ רעכיּב עֶזיִל

 ןיוש טאה רע איוו יזַא א ;רעברַאב רעד טגָאזעג טאה "!?ןעניננרעפ טימ,

 "וה רעד רע טאה ,רעכיב-רעטיר איד ןרעטעלב וצ טָאהעג טינ קשח ןייק ירהֲעמ

 אייז ןעפרַאווניירעה ןוא רעדנעכ עקיד עגירביא עֶלַא ןעמהענוצוצ ןעליופעב ןירעטלַאה
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 וצ ןרעדנָאז ,עבױט ַא וצ רעדָא םלונ ַא וצ טדערעג ןעוועג טינ זיא סָאד .ףױה ןיא
 .עבעוו וצ סלַא ןענערברעפ וצ אייז קשח רהעמ לעיפ טַאהעג טאה עכלעוו .,יורפ ַא
 טכַא רהעפעגנוא טּפַאכעג טאה איז ;דנעװייל קיטש עטסנייפ ןוא עטסעב סָאד

 איו ױזַא רעבָא ,רעטסנעפ ןופ ןעסעימשעגסיורעה אייז טאה ןוא לָאמ ַא טימ רעכיב
 ןופ ןעלַאפענסיורעה דנַאב ןייא רהיא זיא לָאמ א ףיוא עלעיפ ױזַא ןעמונעג טאה איז

 זיא סָאד סָאװ ןעסיוו וצ גירעיגייג ןעוועג זיא רע .סיפ ס'רעברַאב םעד רַאפ דנעה איד

 "מהירעב םעד ןופ עטכישעג, :לעטיט םעד ןהעזרעד ןוא ןעביוהעגפיוא סע טאה ןוא
 *.ןעטייוו םעד עטנַאריט רעטיר ןעט

 זיאע ,רעכילטסיינ רעד ןעירשענסיוא טאה */ןייז ליצמו רמוש לָאז טָאנ,
 נער ףיא ;דניירפ ןיימ ,רעהַא םהיא רימ טיג ? ָאד ךיוא רעסייוו רעד עטנַאריט
 ,ביירטרעפיטייצ ןופ ענימ ַא ןוא ןענינגרעפ ןופ רצוא ןַא ןענופענ םהיא ןיא באה ךיא
 ןייז ,ןַאװלַאטנָאמ עד ןאסיילעריק ןָאד רעטיר ןעשידלעה םעד רימ.ןעבאה ָאד ,ץייטש
 םעד ןופ ףּפמַאק םעד ,ַאקעסנָאפ רעטיר םעד ,ןַאװלַאטנָאמ עד סַאמָאט רעדורב

 ײמעדרעצַאלּפ ןייליירפ ןופ דייר עגיציוו איד .,נָאד-לוב םעד טימ עטנאריט ןעשידלעה

 "עג איד ןוא ַאדַאסָאּפער הנמלַא רעד ןיפ סענירטניא ןוא סעבעיל איד ךױא ,ַאדיװ
 ,ָאטילָאּפיה רענעיד ,רהיא ןיא טבעילרעפ ךיז טאה עכלעוו ,ןירעזייק ַא ןופ עטכיש
 ןיא ךוב עטסעב סָאד סע זיא ךארּפש ןייז טימ סָאד ,דניירפ ,ךייא רעכיזרעפ ךיא
 ערעייז ןיא ןעברַאטש ןוא ןעפָאלש ,ןעקנירט ןוא ָאד ןעסע רעטיר איד .טלעוו רעד

 טינ יז ןעניפענ סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא טימ טדױט ן'רַאפ ס'האווצ ןעכַאמ ןוא ןעטעכ
 רעסַאפרעפ רעד סָאד ,ןענָאז ךייא ךיא זומ ךָאד .רעכיב-רעטיר ערעדנַא ענייק ןיא
 רַאפרעד עגרָאטַאק עניבייא ףױא ןעקישנעװַא םהיא לָאז ןעמ זַא ,טנעידרעפ טאה
 ףוב סָאד טמהענ ,ןעכַאז עטסנרע איו ןעבעירשעג ןעטייחמוד עלעיפ טאה רע סָאװ

 זיא טגָאעג ךייא באה ךיא סָאװ זַא ,ןהעז רהיא טעװ ,סע טזעל ןוא םיהַא ךייא וצ
 *' ןרמא

 רעבָא רימ ןעכַאמ סָאװ, .רעברַאב רעד טגָאוענ טאה ",ןָאהט ףיא לעװ סָאד,

 'יִל ָאר ךאנ ןעהעטש עכלעוו ,רעכיב עניילק איד ט'מ

 טרעפטנעעג טאה ",עטכידעג ןרעדגָאז ,רעכיב-רעטיר ענייק סיװעג ןענייז סָאד,|

 ןעוועג זיא סע זַא ןענופעג טאה ןוא טנעפעעג סנייא ןַאד טאה רע - ,רעכילטסייג רעד

 ןענייז עגירביא איד זַא טביולנעג טאה רע .רָאיַאמעטנָאמ ןופ גרָאעג ןופ ַאנַאיד איד

 ןטמ טינ ןענעידרעפ רעכיב עזיד, : טגאזעג טאה ןוא םרָאס ןעגיבלעז םעד ןופ ןעוועג

 ןעלעװ ןוא טכַארּבענ טינ ןעבאה אייז לייװ ,ערעדנא איד איו ןענערברעּפ אייז לָאז
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 ןענייז אייז לייוו ,טכַארבעג ןעבאה רעכיבירעטיר איד סָאװ ןעדאש םעד ןעגניירב טינ

 * ,ןעדַאש ןייק ןעוהט ןוא ןעריזומַא סָאװ רעביב

 אייז טזָאל ףייא טעב ךיא , ,עצינעמעלּפ איד טנָאזטנ טאה "!ררעה ןיימ ָא,

 ופ ןערעוו טרירוקעגסיױא טעװ רעטעפ ןיימ ןעוו ןעד ,עגירביא איד טימ ןענערברעפ

 וצ ּפָאק ןיא ןיירעה רעכיב עזיד גידנעזעל סיוועג םהיא טעװ טייהקנַארק-רעטיר רעד
 ,נלעיּפש ןוא ןעגניז ןוא רעדלעוו ןוא רעדלעפ ךרוד ןרעדנַאװ ,ךוטסַאּפ ַא ןערעוו
 איד ,ןעמ טגָאז ,זיא סָאד סָאװ ,רעטכיד ַא ןערעוו טעװ רע -- רענרע ךָאנ -- רעדָא

 *.האופר ןייק טבעיג סע רעכלעוו וצ טייהקנַארק עטסדנעקעטשנַא

 רהעז זיא סע} ,רעכילטסייג רעד טגָאזטנ טאה ?,טכער טאה יורפגנוי אידָא

 סָאװ גע ס'דניירפ רעזנוא ןופ גנולכיורטש עזיד ןעמַארבָא ןעלָאז ריט סָאד ,ךיילנ

 -רעפ טינ איז לָאז ןעמ סָאד ,ךיא קנעד ,רָאיַאמעטנָאמ ןופ ַאנַאיד איד טפערטעבנא

 איצילעפ רענולק רעד ןענעוו ןירַאד טהעטש סָאװ ,סעלַא ןעכיירטשסיוא רָאנ ,ןענערב

 ןירַאד ןוא עטכידעגנ עסיורג איד ךיוא איו רעסַאװ ןעטרעביוצעב םעד ןענעװ ןוא

 ןייז ןיא ךוב עטסרע סָאד ןיא סָאד לייוו ,ןעלעטש עשיאָאזָארּפ איד ןעזָאלרעביא

 ,טרַא

 ,אנאיד איד יא, ,רעּברַאב רער טנָאזעג טאה *,טמוק סָאװ ךוב עטייווצ סָאד;

 טנָארט עכלעוו ,ענייא ךָאנ ןוא ָאניטנַאמלַאס ןופ .ַאנַאיד עטייווצ איד טסייה עכלעוו

 *.ָאלָאּפ ליג ןופ טסַאמרעפ ,(אנַאיד) ןעמָאנ ןעגיבלעז םעד

 -רעפ איד וצ ןהעג געמ, ,רעכילטסייג רעד טגָאזעג טאה "?סיַאניטנַאמלַאפא

 ןעמ ףרָאד ס'ָאלָאּפ לינ רעבָא ,עינַאּפמָאק ןעטלַאה וצ אייז טימ ףיוה ןיא עטלייהטרוא

 ,רניירפ ,רעטייוו טהענ ,ןעבעירשענ איז טלָאװ ןיילַא .ָאללָאּפא איו יוזא ,ןעזָאלרעביא
 ".טעּפש טרעוו סע לייוו ,ןערעװ גיטרעפ רימָאל

 ,סערעדנַא ןַא גידנענפע ,,טנָאזעג סָאלָאקינ רעטסיימ טאה ",זיא ךוב סעזיד;

 ָאינָאטנַא רעטכיד ןעשינידרָאפ םעד ןופ ?עּבעיל ןופ לזמ םעד ןופ רעכיב ןהעצ איד;
 * .ָאסַארּפָאל עד

 טאה '!,ךיא רעווש ,ןעטלַאהרע בָאה ךיא ןעכלעוו ,ןעדרָא ןענילייה םעד אייב,
 איר ןוא ןעזומ ןעזומ איד ,ָאללָאּפָא זיא ָאללָאּפַא טייז סָאד} ,רעכילטסייג רעד טנָאזענ

 ,ןוב סענדָאמ ןוא סעניטסול אזא ןערָאװעג ןעבעירשעג םינ ךָאנ זיא ,רעטכיד רעטמיד

 -עירשעג ןעװ זיא סָאװ ,טרַא רעזיד ןופ קרעװ עטסנעטלעז ןוא עטסעב סָאד זיא טָאד

 רע סָאד ,ןייז רעביז געמ ןעזעלעג טינ לָאמנײק סע טאה סע רעװ ןוא ,ןערָאװעג ןעב

 ןוב ןיא ,דעירּפ ,רעהַא רימ סע טבינ ,ףאז עמהענעגנַא ןַא ןעזעלעג טינ לָאמנייט טאוו
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 לעטנַאמ"נעבריק ַא טימ ןעקנָאשעב רימ טכָאװ ןעמ איו ,ןעדעידפוצ רהעמ טעד טיט
 " רייז רעניטנערָאלפ ןופ

 טאה רעברַאב רעד ןוא טײז א ןָא טנעלענגעװַא ןענינגרעפ טימ סע טאה רע
 ןופ ףומסַאּפ רעד טהענ ָאד, ;טנָאזעג טאק ןוא טײברַא רעד וצ ןעמונעג רעטייוו די
 םבוזרעפייא ןופ רוק איד ןוא סערָאנעה ןופ (סנעכדעמדזלַאװ) ןעפמינ איד ,ַאירעביא
 *.(האנק)

 "נייא איד ןיא, ,רעכילטסייג רעד טגָאזענ טאה ?,רעביא עלַא אייז טּבעיג ןַאד,

 ץאזא ףױא לייו םוראוו טינ ךימ טנערפ ןוא ,ןירעטלַאהדזױה רעד ןופ רנעה עכַאצ

 | * .ןערעוו גיטרעפ טינ לָאמנייק רימ ןעלעוו ןפוא
 *.ַאדיליפ ןופ ךוטטָאּפ רעד טמוק רעיה,

 ַא ןרעדנָאז} ,רעכילטסיינ רעד טגָאזעג טאה ",ךוטסַאּפ ןייק טינ זיא רע;

 ערעיהט ַא סלַא געװַא םהיא טנעל ןוא ףיױא םהיא שבייה ,ןַאמּפָאה רעניניזפרַאפ

 | ".רָאנילפ
 ,רעברַאב רעד טגָאזענ טאה ",טציא טמוק רעכלעוו ,דנַאב רעסיורנ רעד,

 ".עטבידעג ענעדעישרעפ ןופ ץַאש רעד, :לעטיט םעד טגָארטא

 -לאווע ,רעכילטסיינ רעד טגָאזעג טאה "?עלעיפ יוזא ןייז טינ ןעטלָאװ אייז ןעוו;
 -עג עלעיפ ןופ ןערעו טניניירעג זומ ךוב סעזיד .הטרעוו ןרעסערג ַא טַאהעג א יז ןעמ

 ןעק ןעמ .ועלעטש ענעבאהרע ענהעש ענייז ןעשיווצ ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעכַאז ענייש

 סנעמייווצ א דניירפ ַא רעניימ זיא רעסַאּפרעּפ רעד לייוו סנעטסרע ןעטלַאהעב סע

 יענ טאה רע סָאװ ,קרעװ ערעגיטרַאסױרג ןוא ערעשייזלעה איד וצ טקעּפסער סיוא
 | *.ןעבעירשי

 ױפ גנולמַאזירעדעיל אידא ,טגָאזעג רעטייוו רעברַאב ועד טאה *!זיא סָאד;

 ?,ָאדַאנָאדלַאמ ץעֿפָאל

 א ךיוא זיא, ,טנָאזעג רעכילטסייג רעד טאה , ,ךוב ןעזייד ןופ רעטַאּפרעּפ רעד,

 ,לױמ םענעגייא ןייז טימ אייז טגניז רע ןעװ ,ןעזרעפ איד  ,רימ ןופ דניירפ רעטונ

 ןעמ סָאד ,םיז ױזַא זיא עמיטש ןייז ןוא ;רערעהוצ ןעדעי ןופ טרעדנואוועב ןערעוו

 וצ עלעסיב ַא ןענייז רערעיל-רעּפעש ענייז ,ןענניז םהיא גידנערעה טרעביוצעב טרעוו

 מימ ןעמאזוצ בא םהיא טנעל ,לעיפ ֹוִצ ןעבָאה טינ ןעמ ןעק םטכער רעבָא ;גנַאל

 | ,רעכיב ענעבעילקעגבָא איד
 *? םהיא ןעבענ ןעטרָאד טהעטש ךוב א ריפ ךאנ סָאװ;

 *.סעטנַאװרעצ לעונימ ןופ ַאעטַאלַאג איד זיא סָאד,
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 רעניימ וערתָאי טייז זיא , ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג םאה ?,סעטנַאװרעצ רעזיד,

 סלַא קילגנוא ןיא טרעדנַאװעב רהעמ זיא רע סאד ,סייוו ךיא ןוא ,רנייופ רעסיורג ַא

 ןעבַאז עלעיפ טאה רע רעּבָא ,גנודניפרע עטונ ךיז ןיא טאה ךוב ןייז ,עיזעָאּפ ןיא

 ןעטײװצ םעד ןעטרַאװבָא זומ ןעמ .טרהיפעגסיוא טשינרָאג טאה ןוא ןעגנַאפעגנָא

 טעװ רע ןעוו ,עצנַאג סאד טעװ טכייללעיפ ;  ןעכָארּפשרעּפ טאה רע ןעכלעוו ,לייהט

 טינ טצעי ךאנ םהיא ןעק ןעמ עכלעוו ,גנוגידאננעב איד ןענעידרעפ ,ןרעפעב דיִז

 *!ף?יירפ ןיימ ,זיוה רעיא ןיא ןעגרָאברעּפ עלייוורעד םהיא טלַאה ,ןעבעג
 ידצ טיייי- ףאנ ןעמוק רטיה, .רעברַאב רעד טרעפטנעענ טאה "*,ןרענ רהעז}

 ןַאוכ ןופ אדאירטסוא איד ,ַאלליצרע עד ָאצנָאלַא ןָאד ןופ אנַאקוַארַא איד ,ןעמַאז
 "סירק ןופ עטַאררעסנָאמ רעד ןוא ַאװָאדרָאק ןופ (רעטכיר) רענערָאװשענ רעד ,ָאּפור

 *ַאיצנעלאו ןופ רעטכיד א ,סעוריוו עד לַאװָאט

 איר וצ ןעועהעג, ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג טאה ?,רעכיב איירד עלַא עזיד,
 ןעֶפ ןעמ ןוא ןעזרעפ ענוה ןיא שינַאּפש ןיא ןערָאװעג ןעבעירשעג ןענייז סאוו ,עטסעב

 עטסעב איר סלַא אייז טקאהעב .,עשינעילַאטיא עטסעב איד טימ ןעכיילגרעפ אייז

 ".טנָאמרעּפ ןעינַאּפש עכלעוו ,עקנעשענ עשיטעָאּפ
 טאה ןוא רעכיב עלעיפ ױזַא גידנעקוקרעביא דימ ןערָאװעג זיא רעכילטסיינ רעד

 -רַאב רעד רעבָא ; גנוכוזרעטנוא ןהָא ןענערברטפ ןעסייה עגירעביא עלַא איד טלָאװעג
 'י ַאקילעגנָא ןופ ןערערהט איד, ?עטיט ץטימ סנייא ךאנ טנעפעענ טאהעג טאה רעב

 רע םֶלַא טנַאזענ רעברַאב רעד טאה ?,ןערערהט טימ טנייוועג טלָאװ ןיילא ךיש,

 ןייז -; ןענערברעּפ ךֹוב סעזיד ןעסייה טלָאװ ךיא ןעווע ,לעטיט םעד טרעהעג טאה
 ןעינַאּפש ןופ רַאנ טיג רעטכיד עטסעטמהירעב איד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעסַאֿפרעּפ
 טונ רהעז ןעלבַאג ס'דיװָא ןופ ענינייא טאה רע ןוא ,טלעוװ רעצנַאג רעד ןופ רָאנ
 *.טצעזרעביא
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 1 לעטיּפַאק
 .ָאשטנַאמ ַאל עד טָאכיק ןָאד רעטיר ןעטוג רעזנוא ןופ גנַאגסױרעה ןעמייווצ םעד ןעגעוו

 .טָאביק ןָאד טאה ,ןעמוקענ טייוו ױזַא ןענייז ייז ם
 !רעטיר עשידלעה רעיה ,רעיה, : ןעירשענסיוא

 ערעייא זופ טפַארק איד ןענייצ רהיא טזומ טציא

 װעג טייליפָאה איד ןעלעוו טסנָאז ,דנעה עגיטכעמ

 *:ףּפמַאק םעד ןענ

 ןעבאה רעּברַאב רעד ןוא רעכילטסיינ רעד סלא

 ןעפָאלעג ייז ןענייז םרַאל ןוא יירשעג סעזיד טרעהעג
 איד ןוא ןעמוקענ ןענייז יז ןענאוו ןופ טרָא םעד וצ

 עג טלעטשעגנייא זיא רעכיב איד ןופ גנוכוזרעטנוא

 -ַאהט איד ןוא ,ןעינַאּפש ןופ בייל רעד ,ַאעלָארַאק איד סָאד ,טביולג ןעמ ןוא ;ןערָאװ
 געװַא טרעהעננוא ןוא ןהעזעגנוא ןענייז ַאליװַא ןופ סיאול ןָאד רעזייק םעד ןופ ןעט

 - פייוו רעוװ ןוא ,רעכיב עגירביא איד ןעשיווצ ןעווענ סיוועג ןענייז אייז לייוו ,רעייפ םוצ

 טלָאװ רעכילטסייג רעד ןעװ ,טעטערעג טינ לאזקיש ןעזיד ןופ ךיז ןעטלָאװ אייז ביוא

 | | / .?ןהעזענ אייז

 ןענַאטשענפיוא ןעוועג ןיוש רע זיא רעטיר םוצ ןעמוקעגניירעה ןענייז אייז סלא
 ,ררעווש ן'טימ טכָאפעג ןוא טמרַאלענ ןוא ןעירשעג רעמיא ךָאנ טאה ןוא טעב ןופ
 ןעבָאװ אייז .ןעפָאלשעג טינ רָאנ טלָאװ רע איװ ,ךַאװ יוזא ןעוועג זיא רע להָאװבָא

 ויא רע ןעװ טעב ןיא טנעלעגניירעה רעדעיװ םהיא ןעבָאה ןוא ןעמונטנמורעה םהיא

 -צרע ררעה, ;טרערעג יוזא ןעכילטסיינ םוצ רע טאה רעניהור לעסיב ַא ןערָאװעג

 ףלעוצ איד יז ןעפור עכלעװ ,זנוא ריפ עדנַאש עסיורג ַא זיא סע ,ןיּפרוט ףָאשיב
 ןעלעטש טינ ךיז ןוא געיז םעד ןעגיוועג רעטיריּפָאה איד ןעזָאל וצ ,טײל-לעדַא עכיוה
 "עג געט איירד עטסרע איד ןעבָאה ,רעטיר עדגרעדנַאװ ,,רימ איו םעדכאנ ,ןענעג
 ר *,זיירפ םעד ןענואוג

 אפ ש
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 טָאנ, ;רעבילטסיינ רעד טרעפטנעעג טאה "?,ררעה רעטוג .עהור רָאנ טייזא

 סָאװ ,ןעניוועג ןעגרָאמ ןעלעװ רימ ןוא ןעטייברעביא ךיז לָאז לזמ סאד זַא ,ןעבעג טעוו

 רימ ןעד ; טייהדנוזעג רעיא ריפ טציש רָא- טגרָאז ,ןערָאלרעּפ טנייה ןעבאה רימ

 *טעדנואוורעפ קרַאטש טינ בוא ,דימ רהעז ןייז טזומ רהיא ,טכוד

 ט"ייקוצ רעבָא; -- } טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה ??טינ ךיא ןיב טעדנואוורעפ,

 טימ טּפַאלקוצ ךימ טאה דנַאלָאר ןָאד רוממ רעד לייוו ;סיװעג ךיא ןיב ןטנָאלשוצ ןוא

 ןענעג ןעלעטש טנעקעג ךימ באה רענייא ךיא לייו האנק סיױא ,,םיוב ןעווָאבמעד א
 רע ואוו ,ןַאװלַאטנָאמ עד ָאדלַאניר טינ ןעמָאנ ןיימ זיא רעבָא ,דנַאה רעגיטכעמ ןייז
 דלַאב ױזַא ןעלהָאצעב רעייהט טינ ריּפַאד ןעננורעביוצעב ענייז עלַא טימ רימ טעװ
 ףיא לייװ ,ןעסע סעּפע רימ טיג עלייוורעד ,טעב ןיימ ןופ ףיוא ךימ בייה יא איוו

 ".ןענרָאז ןייֵלַא ךימ טזָאל עכַאר ןיימ ריּפ ןוא ,ןעטסניהטיױנ םא טצעי סע באה

 ןעסע ן'באנ ,ןעסע סעּפע טכַארבעג םהיא ןעבאה ןוא ןאהטעג סע ןענאה אייז

 ,טײקשירַאנ ןייז ןופ םמותשנ ןערָאװעג ןענייז אייז ןוא ,ןעפָאלשעננייא רעדעיװ רע זיא

 ןיא ןענופעג ךיז ןעבאה עכלעוו ,רעביב עלַא טנערברעפ יורפדזיוה איד טאה דנעבַא ןיא

 ןערָאװעג טנערברעפ ךױא טכייללעיפ ןענייז ייברעד ןוא ,זיוח ןעצנַאג םעד ןיא ןוא ףיוה
 -נטדנַא ןעגיווע םוצ ןעטלַאהעב יז לָאז ןעמ טנעידרעפ ןעבאה עכלעוו ,רעכיב עכלעזַא
 סע טאה ,רעטכיר סגנוכוזרעטנוא םעד ןופ טייקליופ איד רעדָא לזמ סאד ךָאד ;ןעק
 קידצ רעד סאד ,טרָאװ-כירּפש סאד ןערָאװעג טליפרע זיא ױזַא ןוא ,םלָאװעג סרעדנַא
 ,עשר םעד ןופ דניז איד ריפ טפָא טרייל

 -רָאפ ןעבאה רעברַאב רעד ןוא רעכילטסיינ רעד עכלעוו ,ןעלטימ איד ןופ סנייא

 -רעפ וצ ןעוועג זיא ,ןעלייה וצ טײהקנַארק ןייז ןופ דניירפ רעייז םוא ,טריבורּפ גיפיול
 טעװ רע ןעוװ ,ןעניפענ רהעמ טינ רעכיב ענייז לָאז רע םוא ,לַאז רעכיב ןייז ןרעיומ
 טעװ טייהקנארק רעזיד ןופ ךאזרוא איד ןעו סאד גידנעניימ ,ןהעטשפיוא רעדעיוו

 םהיא ןעק ןעמ ןעד ;גנוקריו איד ןערעילרעפ ךיױא ךיז טעװ ,ןייז טינ רהעמ ןיוש
 סעּלַא =-- רעמיצ"רעכיב ןייז טימ רעכיב ענייז ןעמונעגוצ טאה רערעביוצ א סאד ,ןענאז
 ,ןערָאװעג טרהיפעגסיוא ןעטסלענש םוצ סָאװ זיא ןַאלּפ רעזיד ןוא  ,ןעמַאזוצ

 -ענ ךאז עטסרע איד זיא ןוא ןענַאטשענפױא טָאכיק ןָאד זיא געט אייווצ ךאנ
 רע ואוו ,טרָא ן'פיוא ןענופעג טינ םהיא טאה רע סלא ,לָאזירעכיב ןייז ןיא ןעננַאג
 זיא רע ןעוו ,ןעכֹוווצפיױא םהיא רעה ןוא ןיה ןעגנַאנעג רֶע זיא .,ןעזָאלענ םהיא טאה
 איד טיט טּפַאטענ רע טאה .,ןעוועג רעהירפ זיא ריהט איד ואו ,טרָא םוצ ןעמופענ
 -ענ רע טאה ףילרנע .טרָאװ ןייק גידנעדער טינ טקוקענמוא ךיז טאה ןוא דנעּה
 ןיוש איז םאה ןעמ איו ױזַא .ץיענרע ןיא רעמיצ"רעסיב ןייז ואוו ,,יורפדזיוה ןייז טגערא
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 א ריפ סָאװא !טנָאזעג איז טאה ,ןרעפטנע םעד ףיוא לָאז איז סָאװ ,טנרעלענסיוא

 םיג אטינ ןענייז זיוה ןיא ָאד ? טייקגידענג רעיא טכוז טָאװ-ךיא-סייוו רעדָא רעמיצ

 ".ןעמונעגוצ סעלַא טאה לעווייט רעד לייוו ,ןרעמיצ-רעכיב ןייק טינ רעכיב ןייק

 ואז ;עצינעמעלּפ איד טנָאזעג טאה ??לעװײט ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד ,ןייג;
 ןעהילפוצ ןעמוקענ גנַאנסױרעה רעיא ךאנ דנעבָא םעד זיא רעכלעוװ ,רערעביוצ א

 רעיא ןיא ןיירעה זיא ןוא גנַאלש א ןופ ןעזָאלענבָארעה ךיז טאה ,ןעקלָאװ א ףױא

 עלייוו עניילק א ןיא רעבָא ;טינ ךיא סייוו ןָאהטעג ןעטרָאד טאה רע סָאװ .,רעמיצ

 עצנאג סאד ןעזָאלעג טאה ןוא ךַאד ן'כרוד ןעניולפעגסיױרעה רעדעיװ רע זיא םורעה

 עג ןעטרָאד טאה רע סָאװ ,ןהעז ןעגנַאגעג ןענייז רימ ןעוו ןוא { ךיור טימ לופ זיוה
 ןעקנעדעג סָאד רָאנ ;רעמיצ ןייק טינ רעכיּב ןייק טינ ןענופעג טינ רימ ןעבאה ,ןָאהט

 ר.:גיטכערטרעדעינ רעד ןעוו סָאד -- יורפדזיוה איד ןוא ךיא -- טונ רהעז ךאנ דיִמ

 םעד וצ האנש סױא סָאד ,לוק ן'פיוא ךיוה טנָאזענ רע טאה ,,געווא זיא בנג רעטנל6

 טכַאמעננָא זה זעזיד ןיא רע טאה ,רעמיצ םעד ןופ ןוא רעכיב איד ןופ רעמיהטנענייא

 רע סאד ,טנָאזעג ךיוא טאה רע ;  ןעניפעגסיוא רלאב טעוװ ןעמ ןעכלעוו ,ןעדאש ַש

 * ןָאטַאינומ רעגולק רעד טסיית
 .,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *,ן א ט ס ע ר פ ןעגאז טלָאװעג טאה רע,

 טנַאזעג טאה רע בױא} ,ױרפדזוה איד טרעפטנעענ טאה +טינ סייוו ךיא,

 ךיז טאה סע סאד ,לעיּפ ױזַא רָאנ סייװ ךיא ,ןא טיר פ רעדָא ןאטסערפ
 | יו ָא ט טימ ןעזָאלענסױש

 סרערעביוצ רעגולק א זיא רע } טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "?ױזַא עקאט ,עיא
 טסנוק ןייז ןרוד ליוו ,סעזייב ןָאהט ןעלעו רימ טכָאװ ןוא ,אנוש רעסיױוג א רעניימ

 א טימ לעוד א ןערהיפ ךיא לעװ טייצ רעד טימ סאד ,רע סייװ טייקטנרעלענ ןוא

 םּחיא טעװ ץוש ןייז לייוו ,ןענעיזעב םהיא לעװ ןוא ,בעיל טאה רע ןעכלעוו ,רעטיר
 ,תורצ ןָאהטוצנָא רימ טייקכילנעמ עלַא טימ רע טכוז רעבירעד ,ןעפנעה טשינרָשז
 שצנוק ענייז עלַא טימ טעװ רע סאד ,ןעמָאנ ןיימ ןיא ןענאז רעבָא םהיא טנעק רהיא

 * לעמיה ןופ טרעשעב זיא סָאװ ,סאד ןערעטש רעדָא ןענענ ןעלעטש ןענעק טינ ךיז

 רעבעיל ,רעבָא, -- ,עצינעמעלפ איד טגאזענ טאה !,םעד ןיא טלעפייווצ רעוו,

 והיא ןעוװעג רעכיילנ טינ טלָאװ ? תומחלמ עכלעזַא וצ ךייא טנניווצ רעוו ,רעטעמ

 ,עקנעדעב ךיז ןוא ,סרעסעּב ןעכוז וצ ןהענמורעה טינ ןוא זיוה וצ ןעביילב טלַאז

 יָל רענערָאשעגבָא ןַא ןיילא קירוצ טמוק ןוא לָאװ ךאנ טהעג רעכנַאמ סאר

 אוד סָאװ טינ טסייוו אודע : טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,עצינעטעלּפ ןיימ;
 אייב ררעב איד ןעקילפסױא ךיא לעװ ,ןערעֶש ןעזָאל ְךיִמ לעװ ךיא רעדייא | ,םטדעו
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 *,רָאָאה ןעניצנייא ןַא ןערהירוצנָא רימ ןעקנעד וצ רָאנ ןענַאװ עכלעװ ,עלַא איד

 סָאד ,ןהעזעג ןעּבאה אייז לייו ,טרעפטנעעג טינ רהעמ ןיוש םהיא ןעבאה יז
 געט ןהעצרעפ ןעבעילבעג זיא רע .,ןעלעיּפשוצפיוא םהיא ןיא ןָא ךיז טבייה ןרָאצ יז
 ןענהָאמרעד ליוו רע סאד ,ןמיס םוש ןייק ןעזעיוועג טינ טאה ןוא זיוה וצ גיהור רהעז

 -עג ןיא ןעטלַאהרעטנוא ךיז רע טאה טייצ עזיד ןיא ,ןעטייהמוד ענידרעהירפ ענייז

 "יימ ןייז ןענעו ,רעבראב רעד ןוא רעכילטסייג רעד ,דניירפ עדייב ענייז טימ ךערּפש
 עדנרעדנַאװ איד איו גיהטיונ קוַאטש ױזַא טינ ךַאז ןייק טאה טלעוו איד סָאד ,גנוג
 -טסיינ רעד ,רעטיר עדנערהַאפ איד ןופ ןעדרָא םעד ןופ גנושירפבא איד ןוא רעטיר

 ןעד ,ןעבעגעגכָאנ לָאמ א ןוא תונעט ענייז ןעגָאלשענבָא לָאמ א םהיא טאה רעכיל

 ,ןעמוקעגכרוד טינ םהיא טימ רע טלָאװ סרעדנַא
 ,ןבש א רענייז ,רעיױב א טימ טלעדנַאהרעטנוא טָאכיק ןָאד טאה עלייוורעד

 ןוא (םירָא זיא רעכלעוו ןעשנעמ א ןעּפורנָא ױזַא ןעק ןעמ ביוא) ןַאמ רעכילרהע ןַא ןוא

 ױזַא רע טאה ןעגנוכערּפשרעפ ךרוד ןוא ןעדערוצ לעיפ ךרוד .םכח רעסיורג ןייק טינ

 רענעהטידליש סלַא טגיליוועגנייא טאה רעיוב רעמירָא רעזיד סאד ,טכַארבעג טייוו

 ,טגָאזעג טָאביק ןָאד םהיא טאה ןעכַאז ערעדנַא רעטנוא ,ןרעדנַאװ וצ םהיא טימ

 לָאמ א טבייל םהיא ןעק סע לייוו ,ןהענ וצ םהיא טימ ןעיירפ ךיז ףרַאד רע סאד

 םהיא ןוא לעזניא ןַא ןעמהעננייא דנַאה ן'טימ ךַאמ ןייא טימ לָאז רע סאד ,ןעפערט

 ןעננובערּפשרעּפ עכלעזַא ערעדנַא ןוא עזיד ךרוד ,רָאטַאנרעבוג א ריפ ןעכַאמ ןַאד
 ןוא רעדניק ןוא יודפ ןייז ןעזַאלעג (ןעסייהעג רע טאה ױזַא) ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טאה

 טצעי ךיז טאה טָאכיק ןָאד ,רענערט-דליש סלַא רַאּבכַאנ ןייז וצ ןעננוררעפ ךיז טאה

 א גידנעצעזרעפ ןוא ךַאז ןייא גידנעפיוקרעפ ןוא דלעג ןערַאש צנעמַאזוצ ןעמונענ

 יָאקשינ א טכַארבעגנעמַאוצ רע טאה -- אייז ןופ עדעי ןָא גירנערעילרעפ -- עטייווצ

 -עג טאה רע ןעכלעו ,דליש ןעדנור א טימ טגרָאזרעּפ ךיז טאה רע ,עמוס עגידעש
 "וצ ןייז ,טנעקעג טאה רע איו טוג ױזַא ,טעטַאלרעּפ םאה ,,דניירפ א אייב טנרָאב

 עדנוטש איד ןוא גָאט םעד רענערטדדליש ןייז טימ טדערעגבָא טאה ןוא לעטיה ענעגָאלש
 ,ניהטיונ זיא סָאװ סעלַא טימ ןעגרָאזעב ךיז לָאז רע םוא ןעהעיצסיורעה טעװ רע ןעוו

 ןָאהט וצ ןעכָארּפשרעּפ םחיא סע טאה ַאשטנַאס ,ןַאדָאמעשט ַא טימ טּפױהרעביא

 רצטימ טקנעדעג רע טאה ,טאהעג טאה רע ןעכלעו ,לעוע ןעטוג א רהעז ךיוא ןוא

 ,סופ וצ ןעטייר וצ טניואוועג ןעוועג טינ זיא רע לייוו ,ןעמהענ
 ,ןעטכַארטעב ןעמונעג ןוא טלעטשענבָא טָאכיק ןָאד ךיז טאה לעזע םעד ןענעוו

 ;?עזע ןַא ףיוא רענערט-דליש א ןעמונעגטימ ןעו טאה רעטיר רעדנרעדנַאװ א ביוא
 טצעלוצ םהיא רע טאה ךָאד ,לַאפ אזא ןרעניארע טנעקעג טיג ךיז טאה רע רעגַא
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 ,ןעכַאמ וצ רעסעב סָאד ןעמונענרָאפ ךיז טאה ןוא לעזע םעד ןעמהענוצטימ טביוקרע
 -לעוו אייב ,רעטיר ןעכילדניירפנוא ןעטסרע םעד ןענענענעב טעװ רע איו דלַאב ױזַא
 עבלעוו ,ןעכַאז ערעדנַא איד טימ ןוא רעדמעה טימ .דרעפ ןייז ןעמהענוצ טעװ רע ןעכ
 ךיוא ךיז רע טאה ,ןעמהענוצמימ ןעהטַארעג םהיא טאה עמשטערק ןופ הטריוװ רעד
 סעֶלַא ןוא ןעהעשענ זיא סאד איו םעד ךאנ ,טנעקענ טאה רע איוו טוג יוזא טגרָאזעב
 -עז טינ עצנַאּפ ָאשטנַאס) ןעגיוצעג אייז ןעבאה ,גנונדרָא ןיא ןערָאװטנ טכַארבעג זיא
 ןופ דעישבַא ןייק גידנעמהטנ טינ טָאכיק ןָאד ןוא רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ךיז גידנענעג
 ,ףרָאד רעייז ןופ ,ןעדעי ןופ טקרעמעבנוא ,דנעבא ןַא ןיא (יורפדזיוה ןוא עצינעמעלּפ ןייז
 ןופ ןענינעב םעד ייב סאד ,טייוו ױזַא ןעננַאנעגבא טכַאנ עבלעז איד ךָאנ ןענייז ןוא
 ןעוו וליפא ,ןעניפעג אייז טעוו ןעמ סאד ,טאהעג טינ אזוומ ןייק ןיוש אייז ןעבאה גָאט
 ןא איוו לעזע ןייז ףיוא ןעטירענ טאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ,טגָאיענכאנ אייז טלָאװ ןעמ
 םעד טימ לופ ,ןעטניה ןופ לעגָאל-ניײװ ןוא ןַאדָאמעשט םעד טימ ןַאמ רעגידריוורהע
 ,לעזניא ןַא ןופ עלעטשרָאטַאנרעבונ רעד טימ ןערעוו וצ טניולעב דלַאב גנַאלרעפ
 .ןָאד סאד ,טכַאמעג ױזַא ךיז טאה סע ,ןעכָארּפשרעּפ םהיא טאה ררעה ןייז עמלעוו
 ןעמונעג טאה רע ןעכלעוו ,געוו ןעגיבלעז םעד ןיא טעוועריקעגנייא ךיז מאה טָאכיק

 ןעבעװ רעביא ,לעיטנָאט ןופ ץאלּפ םעד רעביא ךילטעג ,גנאוסיורעה ןעטסרע ןַײז יב

 הירפ ןעװעג זיא סאד איו ױזַא ןעד ,רעהירפ סלא רעמעזפעב ןעגייצעג טעמי טאה רע

 ןעלהַאהמש ערהיא ןופ ןעבאה ןוא טייז רעד ןופ ןוז איד טאהעג אייז ןעכאה ןעניגעב

 | .ןעטילעג רענינעוו
 טדערעג טאה ",רעטיר רעדנעזייר ררעה רענידענג ,טינ רָאנ טסעגרעפ,

 איז ,לעזניא רעד ןענעוו ןעכָארּפשרעּפ רימ טאה רהיא סאווע ,ןררעה ןייז וצ ָאשטנאס
 *.ןערעינער וצ איז ןעסיוו ןיוש איז לעװ ךיא ,ליוו איז איו סיורנ ױזַא ןייז ךיז געמ

 ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס דניירפ ,ןעסיוו טסזומ אודא : טרעפטנטטנ טאה טָאכיק ןָאד

 ערעייז ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ גהנמ רעד ןעוועג ןעטייצ עננאל ןופ זיא סע סאד

 עבלעוו ,ןעכיירגינעק ןוא ןעלזניא איד ןופ גנורעיגעו רעד טימ ןעניולעב וצ רעגערט-דליש

 רערעייהט אזא לָאז רלוש ןיימ ךרוד סָאד ,טינ ליװ ךיא ןוא .,ןענואווענ ןעבאה אייז

 ; םעד ןיא ןעפערטרעביא וצ אייז ןהעז ךאנ לעװ ךיא ,אברדַא .,ןהענ ןערָאלרעּפ נחנמ

 ױזַא טרַאװעג רעטיר איד ןעבאה (סלייהטנעטסרהעמ טנמייללעיפ ןוא) טּפָא רהעז ןעד .

 ךיִז ןעבאה אייז ןעװ ןוא ,טלַא ןוא יורג ןערָאװעג ןענייז רענערט-דליש ערעייז זיב גנַאל

 ךאנ ןוא געט עזייב עלעיפ ןענַאטשעגסױא ןוא אייז גידנענעיד טרעטַאמעגנָא גונעג

 ןופ ןעזיקרַאמ רעדָא ןעפַארנג ריפ טכַאמענ עדנע םִא אייז ןעמ טאה ,טכענ ערעגרע

 רעבָא  .ץניוװַארּפ עדנעטיידעבנוא ךעדָא דנַאל לעקיטש םעניילק םענעי רעדָא ןעזיד
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 סקעז רעדייא ףאנ ,לעװ ךיא סאד ,ןעכַאמ ךיז סע ןעק ,ןעבעל ןעלעוו עדייב רימ ןעוו
 ןערעהעג ערעדנַא ענינייא ךאנ ןעבלעוו וצ ,ךיירגינטק א ןעמהעננייא ,ןעהעגרעפ געט

 טינ ריד ייב סאד לָאז .אייז ןופ םענייא ןיא גינעק א ריפ ןעניורק ןעזָאל וצ ךיד ןוא

 יזַא טפָא רעטיר עדנרעדנַאװ אייב ךיז ןעפערט ןעכַאז עכלעזַא ;רעדנואוו ןייק ןייז

 ,רהעמ ךאנ ןעבעג ןענעק טכיילעיפ ריד לעװ ךיא סָאד ,טכירעגנוא ןוא טעטרַאװרענוא
 | | *.וצ ריד גָאז ךיא סלַא

 איו ,רעדנואו א ךרודא ,אצנַאּפ ָאשטנאס טנאזעג טאה "?לָאז ךיא ןעווע

 ַאנַאנוכ וטסרעהוצ ןיימ ךָאד טעװ ,ךלמ א ןערעװ לָאמ א ,טנָאז טייקנידעגג רעיא

 * ןעצנירּפ רעדניק עניימ ןוא הכלמ א ןייז ץערָאײטוג

 | | גצנַשרמענ טָאציק ןָאד טז *) סָשד טלעפייווצ רעוא

 נער. פאה טוה סח עד, טצנַאמ .טשטנַאמ טרעֿפטנעעג טאה *,ךימא
 ׁשינ םלשה עפיצניא ןיק םאד ,ךיא ביולג ,ןעניורק עכילנינעק טיט דרע רעד ףיוא
 ריפ זיא איז סאד ,ןענָאז ךיױא זומ ךיא ,ץערעיטוג ןיימ ןופ ּפָאק םעד ףיוא ןעטסַאּפ

 איז ריפ טלָאװ ןיפערג לעטיט רעד ,רעלעה םענעכָארבוצ ןייק טרעװ טינ ןיגינעק א
 ".םיוק םיוק ךיוא סאד ןוא ןעטסַאּפ רעסעב

 ; טָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?ָאשטנַאס ,רעביא טָאג זָאל טײברַא אידע

 ךיד זָאל רעבָא ,ןעמסעב םִא רהיא טריילק סאו סאד ןעבעג ןיוש רחיא טעוו רעק

 א סלַא רענינעװ טימ ןענגונעב ןעלעוו ךיז טסלָאז אוד סאד ,טייוו ױזַא בָארעה טינ
 | *י עלעטש רָאטַאנרעבוג

 ןעו טפיוהרעביא , ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה "ןָאהט טינ ךיא לעװ סָאד,

 טעוװ רעכלעוו ,ןררעה ןייט ריפ טייקנידענג רעייא איו ןַאמ ןעסיורג ַאזַא באה ךיא

 עניימ טָאװ ןוא ,ןעטסעב םַא ןעטסַאּפ רימ לָאז סע סָאװ ןעבעג וצ רימ ןעסיוו ןיוש
 *.ןענָארט ךיז ףיוא ןענעק ןעלַאז סעציילמ
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 .8 לעטיּפַאק
 איד טי? לַאפוצ ןעטרעהרענוא ןוא ןעבילקערש םעד ןיא קילגנוא סיטָאכיק ןָאד ןעשידלעה סי

 .ןעקנערעג וצ תטרעוו ןענייז עכלעוו ,עלעפוצ ערעדנַא ןוא ןעלהימ-דגיוו

 גיסיירד ןהעזרעד אייז ןעבאה קילבנענױא ןעזיד 5

 ףיוא ןעהעטש עכלעוו ,ןעלהימדדניוװ גיצרעפ זיב |

 ,טקילברע אייז טאה טָאכיק ןָאד סלַא ,ץַאלּפ םענעי
 סָאד, : רענערט-רליש ןייז וצ ןעירשענסיוא רע טאה

 רימ איו ,רעסטב ןעטפעשעג ערעזנוא טרהיפ לזמ

 דנירפ ,אוד טסהעז ןעגנַאלרעּפ ןילַא ןענעק
 רעדָא גיסיירד ךיז ןעזייוו טרָאד איוו ,ָאשטנאס

 טימ העדּב באה ךיא ?ןעזעיד עכיקקערש רהעמ

 -געװַא אייז ןוא ףּפמַאק א ןיא ןהענוצניירעה אייז

 -נָא רימ ןעלעוו ,ןעמהענגעוַא אייז ןופ ןעלעוו רימ סָאװ ,ביור םעד טימ ןוא ,ןענעל
 ץתמא ןא טוהט ןעמ ןוא געידק רעטבערעג ַא זיא סאד ןעד ;ןעכַאמ וצ ךייר יז ןעננַאפ
 * רע רעד ןופ לעדניזעג סעזעב אזא טניליטרעפ ןעמ ןעוו הוצמ

 ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טגערפעג טאה '*? ןעזעיר עכלעוו

 עגידלַאװג איד טיט, ,ררעה ןייז טרעפטנעעג טאה "!ןעטרָאד טסהעז אוד עכלעוו,
 "ננעל איד ליימ אייווצ אייז ןופ עכנַאמ ,סמירָא

 ןייק טינ ןענייז} ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה "?,זנוא רַאפ טהעטש ןעטרָאד סָאװ,
 איד ןטנייז ,סמירָא ריפ טנעכער רהיא סָאװ ןוא ,ןעלהימדדניוו ןרעדנָאז  ,ועזעיר
 * ייטש-להימ םעד ןעביירט ןוא דניוו ןופ יז ןטנעוועב עכלעוו ,ןעלנילפ

 טסהעטשרעפ אוד סָאד, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "!רָאלק טהעז עמ,

 ארומ אייז רַאפ טסאה אוד ןעו ןוא ןעזעיר ןענייז סאד ;ןענייז רעייטנעבא סאוו גינעוו
 רעייז טינ ןיב ךיא להָאװבֶא ,ךיא ןוא ,ןעטעב טָאג ךיז לעטש ןוא קירוצ ביילב ַאט
 *ףּפמַאק ןעכילרעטבריפ א ןיא ןעזָאלניירעה אייז טימ ךימ לעװ ,חכ ןיא ןעבייכג
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 ,ןערָאּפש איד טימ ביירט א ןעבעגענ דרעפ ןייז רע טאה רעטרעוו עזיד טימ
 םהיא טאה רעכלעוו ,רענערט-רליש ןייז ןופ ןעיירש סאד ףיוא ךיז גידנערהעקמוא טינ

 עבלעוו טימ ,ןעזעיר ענייק ןוא ןעלהימידניוו ךילקריוו ןענייז סָאד זַא ,ןעירשעגכאנ רדסכ

 ןענייז סאד זַא ,טייקטביולנעגנייא ןייז רעבָא ,ןעפּפמעק וצ ןעמונרעפ ךיז טאה רע
 ם'רעגערטידליש ןייז טרעהעגנ טינ טאה רע סאד ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ,ןעזעיר

 טנעהָאנ גונעג ןעווענ ןיוש זיא רע שטָאכ ,ןעניוא ענענייא ענייז טצונעב טינ ןוא עמיטש

 ! לוק ן'פיוא ןעירשטג ףאנ טאה רע ןעווענ ךילקריוו ןענייז אייז סָאװ ןענעקרעד וצ

 ךייא ליו רעכלעו ,רעטיר רענלעצנייא ןַא זיא סאד ; סעמלעש רהיא ,טינ טהילּפ
 * .ןעלַאפעב

 ןעבייהעגנָא טאה רעכלעוו ,דניוו רעזיול א ןעגנַאּפעגנָא ךיז טאה טייצ רעזיד וצ

 רע טאה ,ןהעורעד סאד טאה טָאכיק ןָאד סלַא ,ועלנילפ עסיורגנ איד ןענעוועב וצ

 זעיר רעד סלא סמירָא רהעמ ןעקערטשסיוא ךיוא טכָאז רהיא ןעווא  ןעפירעגסיוא

 | * ןעלהָאצעב ןעזומ ריּפַאד ךָאד רימ רהיא טעװ ,סואערַאירב

 ןירעלהעפעב ןייז וצ ןעצרעה ןעצנַאג ן'טימ טעדנעוועג ךיז רע טאה םעד ךָאנ

 -עב ךיז טאה ,רהַאפעג רעזיד ןיא ןהעטשוצייב םהיא ןעטעבעג איז טאה ,ַאעניצלוד

 -עג טאה ןוא טרָא רהיא ףיוא עקיּפ איד טלעטשעגניירעה טאה ,דליש א טימ טקעד

 רעבָא ,ןעלהימידניו טטסרעדרָאפ איד וצ ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא עטנַאניצָאר ןייז ןעזָאל

 רעד טאה לענילפ ןיא ןעכָאטשעגניירעה עקיּפ ןייז טאה רע סָאװ קילבנעניױא םעד ןיא

 עקיּפ איד ןעכָארבוצ טאה רע סאד ,טהערדענמוא טּפַארק ַאזַא טימ לעגילפ םעד דניו

 טרהעקעגרעביא ןוא ךיז טימ טּפעלשעג רעטייר ןוא דרעפ םעד ןוא ךאלקיטש ףיוא

 ,לָאמ טבילטע

 טאה לעזע ןייז איוו לענש יױזַא ףליה וצ םהיא טקיײַאעג טאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 רע סאד ,דנַאטשוצ ןעטכעלש אזא ןיא ןררעה ןייז ןענופענ טאה ןוא ןעפיול טנטקעג
 ,ּפָאלק רעד ןעװעג ןיא קרַאטש ֹוזַא ,ןערהיר וצ ךיז דנַאטש ןיא ןעוועג טינ זיא
 ליצמו רמוש לָאז טָאג, .גידנעלַאפ ןענירקענ ןעבאה עטנאניצָאר ןוא רע ןעכלעוו

 רהיא טגָאזעגנָא טינ טייקגידענג רעיא ךיא םאה, ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה "!ןייז
 ,רעד ןוא ןעלחימ-דניוו ןעװעג ןענייז סע ;טוהט רהיא סָאװ טכַא ןיא ןעמהענ טלָאז
 יי ּפָאק ןיא ןעלהימדדניוו ןעבאה ןיילא זומ ,ןהעז טנעקעג טינ סָאד טאה סָאװ

 -טנעירק סאד, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?ָאשטנַאס דניירפ ,גייוושש

 טצעי ;  ןעגנורעדנע רעטנוא ןעפרָאװרעטנוא ןעכַאז ערעדנא עלַא רַאפ רהעמ זיא לזמ
 ,ןָאטסערפ רעגולק רעד סָאד ,גיטכיר סיוועג זיא סָאד ןוא ,גיטּפַאהרהַאװ ךיא בױקג

 עזיר טלעדנַאװרעּפ טאה ,רעכיּב עניימ ןוא רעמיצ ןיימ טעבננענבָא טאה רעבלעוו
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 ױזַא .נעיז םעד ןופ ערהע איד ןעבױרוצנעװַא רימ ןופ םוא ןעלהימדדניוו ןיא ןעזעיר
 ןייז ךָאד טעװ ךילדנע רעבָא ;רימ וצ טּפַאשדנייפ ןייז טימ סע רע טביירט טייוו
 *.דרעווש ןיימ ןופ טייקסטוג איד ןענעג ןעצונ טינ טסנוק עצרַאװש עצנַאנ

 "ענג םהיא רע טאה ןַאד ;ָאשטנַאס טגאזענ טאה ?,ןעבענ טָאג לָאז יאולחא
 רעבלעוו ,ררעמ ןייז ףיוא טצעזעגפיורעה רעדעיוו םהיא טאה ןוא ןחעטשוצפיוא } ןעפלָאה |

 ,עקילַאק א טעמב ןערָאװעג זיא
 געוו רעייז םצענענטרָאפ יז ןעבאה סינענעגעב עטצֿפל עזיד רעביא גידנעדער

 ןעלעיג ,טניימענ טָאביק ןָאד טאה ,ןעטרָאד לייוו ;עציּפַאל ןופ גנַאנברוד םעד וצ
 וָ אל םמיא טאה םע ןוא ,רעייטנעבַא ענערעישרעפ עלעופ ןעמערמ םיװעא גיי
 טלטעיושישפ .םעפ ןענעט םאה ר םלא = ןעכַארבוט ןעועג זי קו יי סאדע
 טעפ צ טאה ףיא םָאד ,"ןיפ רעניארע ךיאע 1 טגָאג דע טאפ ,דענערש-ולשש }

 סע'עוו ,סַאנרַאװ עד ץערעּפ שנעיד ןעמָאנ ן'טימ רלעה רעטינַאּפש ַא סָאד .,ןעזעּכעג)

 ןעכָארבעגבָא רע טאה ,דרעוש ןייז ןעגנורּפשוצ לָאטנייא םהיא .אייב טכַאלש א ןיא זיא
 גָאט ןעניבלעז םעד טאה רע ןעכלעוו טימ ,גייווצ ןעקראטש א םיוב ןעוװָאבמעד א ןופ

 ,ןענירומ עכעיפ ױזַא טנעלענרעדעינַא ןוא ןעטַאהט-נעדלעה עלעיפ ױזַא ןָאהטעגּפױא
 ":(רערעטעמשוצ רעד) אקוש טַאמ ןעמָאנ םעד טפאשרעפ ךיז טאה רע סָאד
 -סָאגרַאװ ןעמענ איד גָאט ןעגיטנייה זיב רעדניק ענייז ףוא ןענָארט רעבירעד ןוא
 "מער ןעטסרע םעד ןופ לי ךיא לייו ,עטכישעג עזיד ריד להעצרע יא .,,ַאקושטַאמ

 ןגא ,רענעי איו גייווצ ןעקרַאטש ַאזַא ןעסײרבָא ,ןָא ףעוט ךיא ןעכלעוו ,םיוב ןעווָאב
 ןעצעש ךיד טסעוו אוד סָאד ,ןעכַאז עכלעזא ןָאהטוצפיוא גייווצ.ןעזיד טימ ףָאה ךיא
 ,ןעכַאז עכלעזא אייב תודע ןַא ןייז וצ ןוא ןהעזוצנָא איז היבז איד ןעבאה וצ ךילקילג

 * .ןטביולג םיוק טעוװ ןעמ עכלעוו
 ,םעלַא ביולג ךיאָש .ָאשטנַאש טנָאזעג טאה ?!ןהעשענ לָאז ןעליו סיטָאנץ

 רעכיילג לעסיב א ךייא טצעז ,ךייא טעב ךיא ,רעבָא ;טנָאז טייקנידעגג רעיא סָאװ
 ,שטעווק םעד ןּופ טכייללעיפ טמוק סָאד ,טמירקעג טציז רהָיֹא ןעד ,לעטָאז ן'פיוא

 *ילַאפ רעיא ןּופ ןענירקעג טאה רהיא ןעכלעוו

 יעב ךיא ןעוו ןוא, ;טָאכיק ןָאד טגָאּפענ טאה ",ןופרעד עקַאט זיא סָאד ,עיא |
 רעטיר עדנרעדנַאװ ריפ טינ טסַאּפ סע לייוו ,רָאנ סע זיא טינ רעבירעד ךימ גָאלק
 ןופ ןעכעירקסיורעה ןעלָאז םירעדעג איד וליפא ןעוו ,דנואוו א ףױא ןענָאלקעב וצ ךיז

 *י ,בייל

 / {ןעועגַאד טשינרָאנ ךיא באהח ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,ױזַא זיא סָאד ןעוו;
 ט עי ףיז לָאז טייקנידעגג רעיא ןעוו ,רעבעיל ןעוועג טלָאװ רימ ןַא ,סייוו טָאג רעּפָא

= 
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 ,ןעצָאז ךייא ךיא זומ ,טפערטעבנָא ךימ סָאװ .סעּפע ךייא טלחעפ סע ןעוו ןענַאלקעב
 ןופ קסע רעד ןעדייס ,ץרעמשי ןעטסנעלק םעד רעביא ןעגָאלקעב ךימ לעװ ךיא סָאר
 עדנרערגַאװ איד ןופ רענערט-דליש איד טימ ןָאהט וצ ךיוא טאה ךיז ןענָאלקטב טיג

 | .רעטיר

 איד ןענַעוװ ןעלכיימש וצ ןעמלַאהנייא טנעקעג טינ ךיז טאה טָאכיק ןָאד

 זיא םחאא סָאד ,טרעכיזרעפ םהיא טאה רע ,רענערטידליש ןייז ןופ דייר עטַאוװע'סת
 רערָא גידנעליוו ,ליװ רע טרַא ןא ריפ סָאװ ףיוא ןוא ןעװ ,;עגַאלקעב וצ ךיז טביולרע

 סעּפע ןענופעג טינ ךורע-ןחלש ןעכילרעטיח םעד ןיא רעהַא זיב טאה רט ןעד ,ןרעגנוא

 ,םעד ןענעג ןייז לָאז סָאװ
 טאה ררעה ןייז ,ןעסע וצ טייצ זיא סע זַא ,טנהָאמרעד םהיא טאה ָאשטנַאס

 געמ (ָאשטנַאס) רע זַא ןוא ,גירעגנוח טינ ךאנ זיא ןיילא רע סָאד ,טרעּפטנעענ םּהיא

 לעזע ןייז ףיוא טצעזעג ָאשטנַאס ךיז טאה סינביולרע רעזיד טימ  .ליוװ רע ןעוו ןעכע
 טאה רע סָאװ סָאד ןַאדָאמעשט ןייז ןופ ןעמונעגסיורעה טאה ,ךילגעמ איו םעווקעב ױזַא

 טאה ןוא ןררעה ןייז רעטניח גידנעייק ןעטירעג ךילכַאמעג ךיז טאה ןוא טכארבעגטימ

 רעד םָאד ,טיטעּפַא אזא טיט ליומ ןייז וצ טנעלענוצ ּכעשעלפ ןייז טייצ וצ טייצ ןופ
 טנעכעג םתיא טאה שנאלַאמ ןופ רעקנעשדניוו עטעשצפענבָא איד ןופ רעטפשנ

 טאה ,טטקנירט ןוא ןעסע ןופ קסע ןיא ןָאהטרטפ ןעוועג ױזַא ןיא רע ןעמ נא ,ןקיז אָאקע

 -עג שי סע טאה ןוא ןררעה ןייז ןופ ןעגנוכערּפשרעפ איד ןופ טכַארטעג טינ ראַּצ רע

 ,רעײטנעבַא ןעכוז ןהענ וצ ביירטרעפיטייצ א ריפ ןרעדנָאז ,הימ א ריפ ןעטלָאה

 אייז ןעבאה ןַאד .ךילרהעפעג ןעוועג ןענייז אייז ךיוא ןעוו ,עלעפוצ עכילרעדנואוו

 ןָאד טאה אייז ןופ םענייא ןופ ןוא ,רעמיוב עגינייא רעטנוא טכַאנ איד טכַארּבעגוצ

 טצעזעגנָא םהיא ףױא טאה וא ,עקיּפ א ריפ גייווצ םענעקורט א ןעסירעגבָא טָאכיק
 ,יעפָאלשעג טינ טכַאנ עצנַאג איד ןיא רע ,זעיּפש םענעכָארבוצ ןייז ןופ ץיּפש םעד

 רעטיר איד ןופ טרַא רעד ףױא ,ַאעניצלוד ןירעלהעפעב ןייז ןופ טכַארטעג רָאנ טאה רע
 רעדלעוו ןוא סענעטסיוװ ןיא טכענ עלעיפ טכַארבענוצ ןעּבאה עכלעוו ,רעכיב ענייז ןופ
 איד רעבָא ןיא סרעדנַא ץנַאנ  .עטבעילעג ערעיז ןופ גידנעקנעד רָאנ ,ףָאלש ןהָא
 -- ןענָאמ ןייז טלהיפעגנָא טאה רע איו ױזַא ןעד ;ָאשטנַאס טימ ןעוועג עטכיששג

 ןעוו ןוא ;םעּפָארכעג רדסכ טכַאנ עצנַאנ איד רע טאה -- רעסַאװיעירָאקיצ טימ טינ

 ,ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש איד וליפא ןעטלָאװ ןעפורענ טינ םהיא טלָאװ ררעה ןייז

 ,ךאלגיופ עלעיפ איד ןופ גנַאזעג רעד ןוא ,טכיזעג ןיא טּפײשענ ןיוש םהיא ןעבאה עכלעוו
 .ןעקעוופיוא טנעקעג טינ םהיא ,נָאט םטיינ םעד טסירנעב ךילחערפ ןעבאה עכלעוו

 סע זא ,ןענופעג טאה ןוא לעשעלפ םוצ ןעמונעג רעדעיװ ףיז רע טאה גידנעהעטשפיוא
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 םהיא טאה סאד ןוא דנעבָא ןענידרעהירפ םעד סלַא רעטכייל לעסיב א ןעווענ זיא
 ךיז טניפעג רע סאד ,טקנעדעב ךיז טאה רע לייוו ,ןעצועה ן'פיוא גיריורט טכַאמעג

 . ןָאד .ןורסח םעד ןייז אלממ ןענעק רעדעיװ דלַאּב טעװ רע ואװ ,געװ א ףיוא טינ
 ןיוש ןעבאה רימ איוו ,טאה רע לייװ ,ןעסיײבוצנָא קשח ןייק טאהעג טינ טאזו טָאביק

 | .ןעקנַאדעג עסיז טימ טבָאלעג ץלַא ךיז ,טגָאזענ
 םוצ טרהיפעג טאה רעכלעוו ,געוו ןטגידרעהירפ םעד ןעמונעג טצעי ןעבאה אייז

 ,גָאטטימבָאנ רהוא איירד רהעפעגנוא ןהעזרעד םהיא ןעבאה ןוא עציּפַאל גנַאנכרוד
 רימ ןענעק ,אצנַאּפ ָאשטגַאס רעדורב ,רעיה, ,טָאביק ןָאד טגָאזעג טאה "!רעיה;

 ,ריר קרעמ רעבָא ,רעײטנעבַא ןיא ןעקנוטנייא סנעגיובנעלע איד רעביא דנעה ערעזנוא

 ,טלעוו רעד ןופ רהאּפעג רעטסערנ רעד ןיא ןהעז וליפא ךימ טסלָאז אוד ןעװ סָאד

 ףיא ןעדייס ; ןענידייהטרעפ וצ ךימ דרעווש ןייד ףיוא דנַאה ןייד ןעגעל טינ וטספראר

 לאפ ַאזַא ןיא --- לעבעּפ ןעגירדעינ ןופ ןוא עטייל עניימעג ןופ ןעלַאפעב ןערעוו לָאז
 ןעביולרע ,ןענָאזרעּפ עכילרעטיר רעבָא ןענייז סָאד ןעוו ,ףליה וצ ןעמוק רימ וטסגעמ
 איו גנַאל ױזַא ,ןעפלעה וצ רימ לַאפ ןייק ריפ טפַאשרעטיר ןופ עצעזעג איד טינ ריד
 .רעטיר א ריפ ןערָאװעג טכאמענ טינ ךָאנ טסיב אוד

 ,ָאשטנַאס טרעּפטנעעג טאה ",ךַאז רעזיד ןיא שנואוו ס'טייקגידענג רעיא,

 שנעמ רעניהור א רהעז עבטב ןיב ךיא לייוו טּפױהרעביא ,ןעליפרע ךילטקניּפ ךיא לעווא
 ,ןענעווטסעד ןופ רעבָא ;נטירק ןוא םיטּפשמ ןיא ןעזָאלוצניירעה בעיל טינ ךימ באה ןוא
 טינ לעיּפ עצעזעג עויד ףױא ךיא לעװ ,ןָאזרעּפ ענענייא ןיימ טפערטעבנא סָאװ

 וצ ןיילא ךיז ןעדעי ןעביולרע עצעזעג עכילשנעמ איד ייס עבילטעג איר ייס לייוו ,ןעקיס

 | ".ןָאהט סעטכעלש םהיא לי יועצעמיא ןעוו .,ןעגידייהטרעפ
 רעבָא רימ טסליוו אוד ,עווע .טָאכיק וָאד טגָאזעג טאה ",וצ ךיא בעיג סאד,

 *,םיוצ ןיא ןעטלַאח טייקניציה עכילריטַאנ ןייד אוד טסזומ ,רעטיר ןענעג ןעפלעה

 טָאבעג סעזיד לעװ ןוא ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",ןַאהט ךיא לעװ סָאד,

 *.נָאט ןעניד'תבש םעד איו רעייהט ױזַא ןעטלַאה

 אייווצ געװ םעד ףױא ןעזעיװעב ךיז ןעבאה טדערעגנ ױזַא ןעבָאה אייז םֵלַא !
 -ליומ איד ןעד ,ןערעדאמָארד ףיוא ןעטירענ ןעבאה עכלעוו .,ןעכַאנָאמ רעניטקידענעב

 -ַאמָארד סלַא רענעלק ןעזעוועג טינ ןענייז ,ןעטירעג ןעבאה אייז עכלעוו ףיוא ,ןעלזע

 ןעמוקעג זיא אייז רעטניה ןוא סמריש ןוא סעקסַאמדעזייר ןענָארטעג ןעבאה אייז ,ןערעד

 רעביירט לעזעדליומ אייווצ ןוא דרעפ ףיוא רעטיילנעב ףניפ רעדָא רעיפ-טימ עשטוק א

 ןַא ,ןעזעיוועגסיורעה םעדכָאנ ךיז טאה סע איו ,ןעסעזעג זיא עשטוק רעד ןיא ,סופ וצ

 ,ןַאמ רהיא וצ עלליועס ךאנ ןעננַאגעג זיא עטלעו ,ַאיַאקסיב ןופ עמַאד עלעדַא



 60 ר ,1 ךוֿב .טָאֿביק ןָאד ןופ עטבישעג וי

 עב ןערָאװעג זיא רע ואו ,ןעידניא ךאנ ןהענוצּבָא טרַאװעג ןעטרָאד טואה רעכלעוו
 רהיא וצ טרעהעג טינ ןעבאה ןעכַאנָאמ איד .,עלעטש עדובכב א רהעז ריפ טמיטש

 טאה םיוק רעבָא ;געװ ןעניבלעז םעד ףױא ןערהָאפעג רָאנ ןענייז אייז ,עינַאּפמָאק

 באה ךיא ןעדייס, ; טגָאזענ רעגערט-דליש ןייז וצ רע טאה ןהעזרעד אייז טָאכיק ןָאד
 זיא סָאװ ,רעײטנעּבַא עטסערג סָאד זיא סָאד ןַא ,טנייש רימ  ;תועט ןענידלַאװנ א
 ,ןהעז ןעטרָאד ךיז ןעזָאל עכלעוו ,ןעטלַאטשעג עצרַאװש ענעי .ןעמוקענרָאפ ןעוו רָאנ
 אייז עכלעוו ,ןיסעצנירּפ א ןערהיפגעווַא ןעליוו עכלעוו ,רערעביוצ רֶאָאּפ א סיוועג ןענייז

 עלא טימ ףיא זומ טַאהטידלַאװנ ַאזַא ןוא ; עשטוק א ןיא ,טעבננענבָא ןעבאה
 | י ןעזָאלרעד טינ ןעטפערק

 "?ועלהימידניוו איד טימ עטכישענ איד סלַא ןהעגבֶא רענרע ךאנ טעװ סָאדא
 רעניטקידענעב אייווצ ןענייז סאד ,ױרעה ןיימ ,ךָאד טהעז} ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה
 ;ריײר עניימ טנלָאּפ ,עדנעזייר סייווענ ןענייז עשטוק רעד ןיא ןוא טייק-רעטסיולק
 םעד ןופ ןערהיפרעפ רעדעיװ טינ ךייא טזָאל ןוא טוחט רהיא סָאװ טקנעדעב
 * לעווייט

 סאד, ,טָאביק ןָאד טנאזענ טאה ?,ָאשטנַאס ,טגאזעג ןיוש ריד באה ךיא,

 ןוא ,גיטכיר זיא ריד גאז ךיא סאוו ,ןענייז רעײטנעבַא סאוו גינעו טסהעטשרעפ אוד

 סיוארָאפ גנויּפש א ןעבעגעג רע טאה רעטױעוװ עזיד טימ *,ןהעז דלאב וטסעװ סאד

 טייל רעטסױלק איד ןעכלעוו ףיוא ,נעװ ןופ ןעטימ ן'רעביא טלעטשעג ךיז טאה ןוא

 זַא ,טביולגעג טאה רע סאד ,טנעהָאנ ױזַא ןעוועג ןענייז אייז סלַא .,ןעגנאגעג ןענייז

 רהיא, :לוק ץפיוא ךיוה ןעפורעגסױא רע טאה ,טדער רע סאוו ןערעה ןענעק אייז

 ענערָאבעגנױה איד ךילקילבנעניױא םטיירפעב !לעדניזעג םעשלעווייט ןוא סעגידניז

 ,טינ ןעװ ;עשטוק רעזיד ןיא דלַאװעג טימ געװַא טרחיפ רהיא עכלעוו ,סניסעצנירּפ

 עפארטש עטנעידרעפ איד זיא רעכלעוו ,טדױט םוצ ןעכַאמ טיירג ךיילנ ךייא רהיא טלָאז
 *.םישעמ עזייב ערעייא ריפ-

 ןענַאטשעג ןענייז ןוא ןעלוע-ליומ ערעייז טלעטשענבָא ןעבאה ןעכַאנָאמ איד
 עכלעוו ףיוא ,דייר ענייז ףיוא ןוא טָאכיק ןָאד ןופ טלַאטשעג איד ףיוא עטרעדנואוורעפ

 סעשלעווייט ןוא סעגידניז ןייק טינ ןענייז רימ ,רעטיר ררעה, : טרעּפטנעעג ןעבאה אייז

 -ענעב ןעגילייה םעד ןופ ןעדרָא םעד ןופ טייל-רעטסיולק אייווצ ןרעדנָאז ,לעדניזעג

 עשטוק רענעי ןיא בוא טינ ןעסייוו ןוא געװ ןרעזנוא גיהור ךיז ןעהעג רימ ,סוטקיד
 = טינ רעדָא סניסעצנירּפ עטביורעג ךיִז ןעניפענ

 טאה 1 לעדניזעג"נעּפמול ,ףייא ןעק ךיא .טינ רימ ייב ןעטליג ריר עטאלנ,

 רע טאה ,רעפטנע ןַא ףױא רהעמ גידנעטראו טינ וא ;טָאכיק ןָאד טרעטטנעעג
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 וענעניובעג א טימ ןעטָאלעג זיא ןוא ןערָאּפש איד טימ ץעז א ןעבטנעג ןעטנַאניצָאר
 סָאד ,טפַארק ןוא ןרָאצ ַאזא טימ טייל-רעטסיולק איד ןופ םענייא םעד ןענענ עקיּפ
 סיווטנ רע טלָאוז ,לעזע-ליומ םעד ןופ ןעזָאלענבָארעה לענש טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו
 טעטדױטעג טינ ןעוו ,טעדנואוורעפ ןערָאװעג טלָאװ ןוא דוע רעד ףיוא ןעלַאפעגבָארעה
 יַאק ןייז איו ,ןהעזענ טאה ןַאמ-רעטסיולק רערעדנַא רעד סלַא .טרָא ןפיוא ךיילנ
 איד טימ טצעזעג לעזע-ליומ ןעטוג ןייז רע טאה ,ןערָאװעג טלעדנַאהעב זיא דַארעמ
 איו רעלענש דלעפ ן'רעביא ןעהילפ וצ ןעגנַאפעגנָא טאה ןוא ןעטייז איד ;יא ןערָאּפש

 *.דניוו רעד

 רעד ףיוא גידנענעיל ןַאמ-רעטסױלק םעד ןהעזעג םאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס סלַא

 ןוא ןעפָאלעגוצ םהיא וצ זיא ,לעזע ןייז ןופ ןעגנורּפשעגבָארעה קנילפ רע ןיא ,רױע

 םעד ןופ עטנעידעב איד ,רעדיילק איד ןעהעיצוצבָארעה םהיא ןופ ןעגנַאפעגנָא טאה

 ןופ טהעיצ רע םוראוו ,טנערּפעג םהיא ןעבאה ןוא ןעגנאגענוצ ןַאד ןענייז ןעכילטסייג
 טמוק טאד זַא ,טרעפטנעענ םעד ףיוא טָאה ָאשטנַאס ,רעדיילק איד בָארעה םהיא

 טאה טָאכיק ןָאד ררעה ןייז ןעכלעװ ,ףּפמַאק םעד ןופ זײרּפ סלַא טכער טול םהיא

 טסואוועג טינ ןוא ןענאטשרעפ טינ סַאּפש ןייק ןעבאה עבלעוו ,רענעיד איד ,ןענואוועג
 טייוו ןעזעװעּג זיא טָאכיק ןָאד סאד ,גידנעהעז ןוא ,ףּפמאק םעד טימ טניימ רע סָאװ
 םכיורעה ןענייז ,עשטוק רעד ןיא טפַאשלעזענ רעד טימ ךעוּפשעג א טרהיפעג טאה ןוא

 טקילפעגסיוא ,ררע רעד וצ ןעפרָאװענמוא םהיא ןעבאה ,ןָאשטנַאס ףיוא ןעלַאפענ

 גנוניזעב ןהֶא ררע רעד ףיוא ןענעיל ןעזָאלעג ןוא קירב ןעטנוזעג א ןעבענעג ,דרָאב איד
 גידנרעטיצ זיא ןוא ּתוהיש ןייק טכַאמענ טינ טאה ןַאמ-רעטסױלק רעד ,םעהטָא ןהָא ןוא
 טגָאיעגּכָאנ טאּה ןוא ?עזעיליוט ןייז ףיוא ןעגנַאנעגּפױרעח רעדעױו קערש ןופ ךייפּב ןוא
 לשפרעביא רעזיד שיח ןהעז וצ ,ןעמײװ ןופ ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעדורבטימ ןייז

 רעיז געווא יז ןענייז ,ןעטרַאװ וצ קשח ןייק גידנעבָאה טינ ןוא  ;ןעזָאלסױא ךיז טעוװ

 .טגָאיעגכָאנ אייז טלָאװ לעווייט רעד ןטוז איו ,רהעמ גידנע'מלצ ךיז געוו
 - ,ןערָאװעג טנָאזעג ןעביוא ןיוש זיא סע איו ,טייצ רעזיד רעטנוא טאה טָאציק ןָאד

 ",ןירעלהעפעב ןיימ ,טייהנחעש רעיא, .עשטוק רעד ןיא עמַאד רעד טימ טדערטנ

 לייוו ,טבעילעב זיא ךייא סָאװ ןעכַאמ ןָאזרעּפ רעיא םימ טצעי ןעקע ,טנָאזעג רע טאה

 עניימ ןוּפ טגעיזעב בױטש ןיא ןױש טנעיל רערהיפרעפ ערעייא ןופ ץלָאטש רעד

 ןעמָאנ םעד ןערהאפרע וצ הימ ןייק ןעבאה טינ טלָאז רהיא םוא ןוא ,דנעה עקרַאטש

 ,ַאשטנַאמ ַאל עד טָאביק ןָאד ןיב ךיא סָאד ,ןעסיװ רהיא טלָאז ,רעיירפעּב רעיא ןופ

 רענהעש רעד ןופ רענעגנַאפעג ןוא רעכװ"לַאפוצ רעד ,רעטיר רעדנרעדנַאװ רעד

 קנַאד סלַא .טלעוו רעד ןיא ןעכיילג ןייק ךיז וצ טאה עכלעוו ,ָאסָאּבָאט לעד אעניצלוה |
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 והיא סָאד ,רָאנ ךיא גנַאקרעּפ ,ןָאהטענ ךייא באה ךיא עכלעוו ,טסנעיד איד ריפ

 זיימ ןיא עמַאד רעזיד רַאפ ןעלעטשרָאפ ךיז ןוא ָאטָאבָאט ןיא ןערהעקמוא ךייא טלָאז
 *ןעיירפעב וצ ךייא םוא ןָאהטענ באה ךיא סָאװ ,ןעגָאז ןּוא ןעמָאנ

 רעטיילנעב איד ,ופ רענייא טרעהעג טאה טנָאזעג טאה טָאכיק ןָאד סאוו סלַא
 סאד ,ןּהעזענ טאה רעזיד סלַא ,רעיאקסיב א ןעוועג זיא רעבלעוו ,ױױֿפ-לערַא רעד ןופ
 רע זַא ,טגנַאלרעפ טאּה ןוא רעטייוו ןהעג ןעזָאל טלָאװעג טינ ןעגָאװ םעד טאה רע

 ןָאד וצ זָאל א ןעבעגעג ףיז רע טאה ,ָאסָאבָאט ןיא ןערהעקקירוצ רעדעױװ ךיז לָאז

 רעשיליטסַאק טכעלש ןיא טאה ןוא עקיּפ רעד אייב ןעמונעגנָא םהיא טאה ,טָאכיק

 ;רעטיר ,לעװיט םוצ הענ, :טגַאזעג ױזַא ךַארּפש רעשייַאקסיב רערענרע ךאנ ןוא

 ןהעג טינ טסזָאל אוד ןעוו סָאד ,ןעטַאשעב ךימ טאה רעכלעוו ,טָאג אייב רעווש ךיא

 * .רעיַאקסיב א ןיב ךיא איװ ,ןעבעל ןייד טימ ןעטסַאפרעפ ושסעוו עשטוק איד

 "ענ גיטילבטלַאק םהיא טאּה ןוא ןענאטשרעפ טונ םהיא טאזו טָאכיק ןָאד

 טלָאװ ,טינ טסיב אוד סָאװ ,ןַאמלעדע ןַא ןעועג טסלָאװ אוד ןעוַא : טרעפשנע
 רעניימעג אוד ,טפָארטשעב טוג םייהכערפ ןוא טייחמוד ןייד חיפ ןױש ריד ךיא

 *! ףַאלקש

 רעש ךיא ,רעיאקסיב רעד ןעירשעג טאה 7 ןאמלערע ןייק טינ ןיב ףיא}

 ןוא עקיּפ ןייד געװַא ףרַאװ ,טסירק א ןיב ךיא איו ,ןעגיל טסנָאז אוד ּזַא ,טָאג ייב

 ַא *.רעסאװ ןיא ןיירעה טעװ ץאק איד ךינ איו ןהעז וטסעװ ,דרעווש ןייד היצ

 אוד ןוא -- לעווייט ן'רימ ןַאמלעדע ןַא ,םי ץפיוא ןַאמלעדע ןַא ,דנַאק וצ רעיַאקסיב
 *! סרעדנַא טסגָאז אוד ןעוו ,ןעגיל טסגָאז

 טרעפטנעענ טאה "?טנָאזעג טאה סעקַארנַא איו ,ןהעז דּלַאב סע טסעוו אוד;

 :ענ ,דרעווש ןייז ןעגיוצעג רע טאה ,עקיּפ ןייז גידנעפראוורעטנורעה זוא ,טָאּכיק ןָאד
 א ריפ ןעכַאמ וצ םהיא רעיַאקסיב םעד וצ םהענ א ןעבענעג ךיז ןוא דליש ןייז ןעמונ

 טהעג רע טרָא ןא ריפ סָאװ ףוא ןהעזעג טאה רעכלעוו ,רעיַאקסיב רעד .ןעטדױט

 ףיוא ,לעזע-כיומ ןעטכעלש ןייז ןופ ןעגײטשבָארעה טלָאװעג ןרעג טאה ,ֹוצ םהיא וצ

 וצ טייצ טאהענ םיק טאה רע רעבָא ,ןעזָאלרעּפ טנעקעג טינ ךיז טאה רע זעכלעו

 סָאד ,עשטוק רעד ןופ טנעהָאנ ױזַא ןעוועג רע זיא קילנ ןייז וצ ,דרעוװש ןייז ןעהיצ

 -עבע טניימ סעבלעוו *רעסַאװ ןיא ץַאק איד ןערהיפ2 לעטרעוו א ןעינַאּפש ןוא ָאד זוא סע * |
 רעד וצ ענויא ןעדנוּבעגוצ ןערעוו ץעק אייווצ ןעכלעוו ןיא ,לעיּפש א ןופ טמַאטש סָאד *.ןעגעיז
 איר ןוא גערב ןייא ףיוא ענויא ,רעסַאװ א ןעּבעל טלעמשעגגעויַא ןערעוו ןוא ןעקע איד אויב רעלעדנַא
 שיד זיא ,רעסַאװ ןיא ןיירעה רעהירפ ערעדנַא איד םהָעיִצ עמלעוו ,ץַאק איד ;ןרָערנָא ץפיוא ערעדנַא
 .ןיִרֶעגְעיִז

. 
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 ןעבאה ייז ןוא ,דליש סלַא ןעצונעב ןוא ןעסיק-ציז א ןעּפַאכסױרעה טנעקעג טאה רע

 ,עדנייפ-טריוט ןעוועג ןעטלָאװ אייז איוו ,זָאל א ןעבעגעג ןרעדנַא ן'פיוא רענייא ךיז
 ,אייז ןעשיווצ םולש ןעכַאמ טלָאװעג ןעבאה עינַאּפמָאק רעד ןופ עטייל ענירעביא איד
 רעטשימעג ןייז ןיא טרעלקרע טאה רעיַאקסיב רעד לייוו ,ןעגנַאנעג טינ זיא סע רעבָא
 ןערהיפוצסיוא ןערעטש םהיא טעװ סָאװ ,ןעדעי ןוא םַאדַאמ ןייז ןענניירבוצמוא ךַארּפש
 ,ףּפמאק ןייז

 איד טאה ,ןעגנַאגעגרָאפ זיא סָאװ סעלַא רעביא ןעקָארשרע ןוא טרעדנואוורעפ
 . ןופ ןהעזעגוצ טאה ןוא געוו ןופ ןערהָאּפוצבָא לעסיב א רעשטוק רהיא ןעליופעב עמַאד

 טסרעוצ רעטיר םעד טאה רעיַאקסיב רעד ןעכלעוו ןיא ,ףּפמַאק ןטכילקערש םעד ןעטייוו

 טלָאװ רע סָאד ,דליש ן'רעביא ,ןעלסקַא איד רעביא ּפַאלק ןטכילקערש ַאזַא ןעבענעג

 -נעּפַאװ ןייז טאהענ טינ ךיז ףױא טלָאװ רע ןעװ ,לעטרַאנ ן'זיב ןעטלָאּפשוצ םהיא
 "םיוא טאה ,ּפַאלק ןעכילקערש ןעזיד ןופ טכיוועג איד גידנעלהיפ ,טָאכיק ןָאד .גוצנא

 ,ןעצרעה ןיימ ןופ ןיגינעק ,ַאעניצלוד ָא, : ןעירשעגסיוא טאה ןוא עמיטש ןייז ןעבייהענ

 ןעכילקערש ןעזיד טרהיפ רעכלעוו ,רעטיר ןײד 5247 (טייהנהעש ןופ םולב איו

 *! טייקסטוג עסיורג ןייד ןעקעטש וצ ןעדעירּפוצ םוא ףּפמַאק

 םעד ןעלַאפעב ןוא ןעפרַאווּפיורעה דליש סעד ,ןעהעיצ דרעווש ןייז ,ןערער ןייז

 ךיז טאה רע לייוו ,קילבנענױא ןייא ןוא ןעהעשענ זיא סעלָא סָאד -- רעיאקסיב

 ,ןיימ ןייז גידנעהעז ,רעיַאקסיב רעד .,ּפַאלק ןייא טימ ןערהיפוצכרוד סעלַא ןעסָאלשטנע
 םהיא ףיוא טרַאװעג רעבירעד טאה ןוא ךַאז עניבלעז איד ןָאהט וצ ןעסָאלשעב טאה

 לעזע-ליױמ ןייז ןעוועריק טנעקעג טינ רעבָא טאה רע ;ןעסיק ן'טימ גידנעצישעב ךיז
 ,סַאּפש ַאזַא וצ טניואוועג טינ ןוא רימ ןעוועג זיא רע לייוו ןעד ,סקניל רעדָא סטכער

 ,טרָא ןופ טירט ןייא ןערהיר טנעקעג טינ ךיז רע טאה

 רעיַאקסיב ןעטיירנעגוצ םוצ ןעקור וצ ךיז ןעבײהעגנָא טצעי טאה טָאכיק ןָאד

 ףיוא ןעקַאהוצ וצ םהיא ןעליוו ןעטסעפ םעד טימ דרעווש םענעבייהענפיוא ןייז טימ

 ררעווש םענעגיוצעג א טימ טעטרַאװרע ךױא םהיא טאה רעיַאקסיב רעד ;  ןטייווצ
 -לודעגנוא ןעבאה ,ייברעד ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,עלַא ,ןעסיק ןייז טימ טצישעג ןוא

 טימ ,ּפעלק עכילקערש איד טיט ןעזָאלסױא ָאד ךיז טעװ סע סָאװ טעטראוורע גיד

 ערהיא ןוא ױרּפ-לעדַא איד ןוא ,טעשַארטסעג ןרעדנַא םעד רעיא ןעבאה אייז עכלעוו

 עגילייה עלַא ףיוא תובדנ ןופ ןעגָאזוצ ןוא ס'רדנ דנעזיוט ןעבענענ ןעבאה סנירענעיד
 טהנלעז איז א רעטיילנעב רהיא לָאז טָאג סָאד ,ןעינַאּפש ןיא ןעכריק ןוא רעדליב

 ;רהַאפעג רעסיורג רעד ןופ ןעטער
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 ייב עדַארג טאה עטכישענ רעזיד ןופ רעטַאפרעפ רעד סָאר ,זיא קילגנוא סָאד
 טימ ךיז טגירלושטנע רע .ףּפמַאק םעד ןופ עטכישעג איד ןעכַארבעגבָא טקנוּפ ןעזיר
 איו ,טָאביק ןָאד ןופ ןעטַאהט איד ןענעװ ןענופעג טינ רהעמ טאה רע סָאד ,םעד
 םושב טאה קרעװ ןעזיד ןופ רעבענסיורעה רעד .טלהעצרע ןיוש טאה רע סָאװ סָאד
 ,ןערעוו ןעסעגרעפ לָאז עטכישעג ענידריווקרעמ אזא סָאד ,ןעביולנ טנעקענ טינ ןפוא

 טינ ןוא גירעיגיינ גינעוו יױזַא ןייז ןעלָאז ַאשטנאמ ַאל ןופ עטרהעלעג איד סָאד רעדָא
 יעב ןעזיד ןופ ןעננורעניארע איר ןרעמַאק רעדָא ןעויכרַא ערעיז ןיא ןעטלַאהעב
 ןעניפעג וצ גנונּפָאה איד ןעבענעגפיוא טינ רעבירעד טאה רע ;רעטיר ןעטמסהירב

 ןופ ןעליוו םעד טימ עקַאט זיא סע סָאװ ,עטכישעג רעטנַאװמַא רעזיד ןופ עדנע סָאד
 א ןערעװ טכהעצרע יירט טעוװ סע איו ,טרָא ןַא ףיוא ןוא ,ןהעשענ דילקריוו לעמיה
 ,פעטיּפאק ןעדנענלָאפ םעד

 : לייט א //3 ריי

 0 א =
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 .9 לעטיּפַאק
 / סעד ןוא .רעיטקסופ ןעגותמומ םעד ןעשיווצ גּפמַאק ןערַאגרעדנואו םעד ןופ ףוס רעד

 .ַאשטנַאמ ַאל ןופ רעטיר ןעשידלעה

 "עג רעיד ןופ לעטיּפַאק ןענידרעהירפ םעד פֿ

 ןעניהטומ םעיז ןעזָאלענרעביא רימ ןעבָאה עטכיש |

 טימ טָאכיק ןָאד ןעטמהירעב םעד ןוא רעיַאקסיב
 ןעבעג וצ גיטרעפ ןעדרעווש עקנַאלב ענעניוצעג

 אייז ןעװ סָאד ,ּפעלק עכילקערש אייווצ עכלעזַא
 רענייא אייז ןעטלָאװ ןעפָארטעג גיטכיר ןעטלָאװ

 ףוא טקַאהוצ ןעטנוא זיב ןעביוא ןופ ןרעדנא םעד

 ןעטצעל ןעזיד אייב רעבָא .םיורנלימ א איו ןעייווצ
 ןעטינשענבָא איװ עטכישענ ענהעש עזיד זיא טקנוּפ

 -ענ לייהט רענירעביא רעד ואוו ,רעסַאפרעּפ םעד ןופ העידי םוש ןייק ןהָא ןערָאװעג

 באה ךיא סָאװ ןעגיננרעפ סָאד ןוא ,טקנערקענ רהעז ךימ טאה סָאד .ךיז טניפ

 סינרעגרע ןיא טלעדנאוורעפ ךיז טאה ,ןעזעלעג באה ךיא סָאװ ,לעטיב םעד ןופ טאהעג

 -עגנַא רעזיד ןופ לייהט רעד ןעניפעג ןעוו ךיז טעוװ סע גיוא ,טייהטיוועגנוא רעד ייב
 רימ טאה סע .,טלהעפענ ףאנ ננוניימ ןיימ טול טאה רעכלעוו ,גנולהעצרע רעמהענ

 לָאז רעטיר רעגעמָאקלָאפ ַאזַא סָאד ,גהנמ םעד ןענעג ןוא ךילגעמנוא ןייז וצ טניישעג
 . ןעטַאהט עטרעהרענוא ענייז ןעביירשעב לָאז רעכלעוו ,ןעטרהעקענ ןייק ןעבאה טינ
 ןעכוז וצ טרעדנַאװענ ןעבאה עכלעוו ,רעמיד עדנרעדנַאװ איד ןופ רעגיצנייא ןייק לייוו
 אייווצ רעדָא םענייא ןענומעג טאה אייז ןופ רערעי } אייז ןהֶא ןעוועג זיא ,רעייטנעבא

 א ךיוא רָאנ ,ןעטַאהֿפ ערֿפײז ןעבעירשעב רָאנ טינ ןעבאה עבלעוו ; ,רענעמ עטקישעג
 רעטנילפערטרַאפ ַאֹזא טאה סיווענ ,ערעייז ןעקנַאדעג עטסמיײהעגנ זא עטסדנימ

 סָאװ סָאד ןטבאה סיִנ לָאז רֶע טָאר ,ךילקילגנוא יזַא ןייז טנעקענ טינ רעטיר



 3 / 1.  ףוב .טָאֿכיק ןָאל ןוֿפ עטֿבישענ

 םושּב רעבירעד באה ךיא .לעיפ טַאהעג ןעבָאה רע איװ ערעדנַא וא ריטַאלּפ

 ןערעיו ןעזָאלענרעביא לָאז עטכישעג עגיטראסיורנ ַאזַא סָאד ,ןעביולג טנעקענ טינ ןֿפוא
 איד ףױא דלוש איד טנעלענפיורטה באה ךיא ןוא ,טלעּפירקרעפ ןוא טגידנעענ םינ
 ךיוא סיוועג טאה עכלעוו ןוא ,סעלַא טרהעצרעפ ןוא טננילשרעפ סָאװ ,טייצ עמַאזיורנ

 | ,ןעגרָאברעפ רעדָא טרהעצרעפ רעדעװטנע עטכישעג עזיד

 עטכישעג איד סָאד ,טניישענ רעדעיװ רימ סע טאה טייז רערעדנַא רעד ףיוא
 ןענופעג ךיז ןעּבאה רעכיב ענייז ןעשיווצ ?ייו ,טלא טינ ְךָאנ זיא רעטיר םעד ןופ

 ןוא סנעברעמידלַאװ, איד ןוא ?טכוזרעפייא וצ האופר א, איוו ,עקרעו עיינ עכלעזַא

 ךָאד איז זומ ,ןעבעירשענפיוא טינ זיא איז ךיוא ןעוו ןוא ?,סערָאנטה ןופ רעכוטסַאּפ
 עטנעהָאנ איד ןופ ןוא ףרָאד ןייז ןופ עטייל איד אייב ןעקנעדענ םעד ןיא שירפ ןייז ךאנ
 ךימ ןעבאה ןוא סיורעה טינ ּפָאק ןופ רימ ןענייז ןעקנַאדעג עזיד ,םורעּה ןעדנעגענ

 עכילרעדנואוו איד ןוא עטכישענ-סנעבעל עצנַאג איד ןהענרעד וצ גירעינעב טכַאמטג

 טכיל סָאד ,אשטנַאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד רעינַאּפש ןעטמהירעב רעזנוא ןופ ןעטַאהט

 ןיא טאה רעכלעוו ,רעטסרע רעד !טּפַאשרעטיר ס'ַאשטנַאמ אל ןופ לענעיּפש ןוא

 איד ןעמונעג ךיז ףױא ןעטייצ ענירעיורט עגיטנייה ןיא ןוא טרעדנוחרהָאי ןעגיטנייה
 תונמלא ןעפלעה וצ ,ןעטכערנוא ןעכיילגוצסיוא רעטיר עדנרעדנַאװ ןופ ןעטייקנ לעזהימ
 סָאהט ןופ ןוא גרַאב וצ נרַאב ןופ ןעטירעג ןעבאה עכלעוו ,ןעױרּפגנוי ןעצישעב וצ ןוא
 םטּכינעגױט א ץענרע ןעוו ןעד ; טפַאשלעדיימ רעצנַאנ רעייז טימ ןעדָאלעב לָאהט וצ
 -קערש א רעדָא ,לעטיה ענעלָאטש א ןוא קַאה א טימ גנוי רעטמעשרעפנוא ןַא רעדָא

 -קילבעג ןעטייצ ערעשיּפ ןיא אייז ןענייז ,טניטכיצדהמיונעג טינ אייז טָאה ןטיו רעכיל

 עצנאג איד ןענייז איז לפָאבָא -- רֹהָאי גיעטכצ ךאנ ןעבאה עכלעה ,ןעיפנכאי ןעב
 יוצפ רֶבָפ ןונ טנעלנפנייועה טא -- דא א רעמנוא ןעטָאלשעג .טכַאנ ןייא .שיִנ טייצ
 ךואנ בעילוצ ןוא םעד בעלוצ ,ןערױבעג אײז טאה עכלעװ ,רעטומ רעייז טא ןייר
 ןוא ןעקנעדנַא סעניבײא ןַא טָאכיק ןָאד רעשידלעה רעזנוא טנעידרעפ ןעכַאז עדעדנַא
 ריפ םעד ןוא קלח א ןעבענ וצ ןעּפענרעּפ טינ רימ ןעמ ףױאד ךיוא ; בוול ןוא קנַאד
 -נַעזומַא רעזיד ןופ ףוס םעד ןעניפעגוצסיוא ןעבעגעג רימ באה ךיא עכפעוו ,הימ אי
 ןוא קילג ןופ ,לעמיה ןופ ןעליוו םעד ןהָא ,גידנעגָאז תמא םעד ,שטָאכ ,עטכישעג רעט
 רעד עכלעוו ,ןעגיננרעפ םעד ןהָא ןעבעיקבעג ץלַא טלעװ איד טלָאװ לַאּפוצ םעד ןופ
 איוו ,עטכישעג איד ,ןעדנוטש רֶאָאּפ א ריפ ןעסעינעג ןעק דעזעק רעמַאזקרעמפיוא
 ; ױזַא ןעוועג זיא ,ןענופעגסיוא סָאד באה ףיא יוזַא

 קרַאמ"נעמָארק םעד ףױא ןעגנאנעגמוא .ָארעלַאט ןיא לָאמנײא ןיב ךיא סלַא
 עטלַא ןופ ןעטעקַאּפ עניגייא ןעפיופ םוצ ןעטָאבעגנָא רעלדנעה"דייז א לענניי א טאה
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 ענעסירוצ ןייז ךיז ןענעמ סע ,ןעזעל וצ סלַא טלָאה בָאה ךיא איו ױזַא = ; ןערעיּפַאּפ
 ,עניימ רוטַאנ עזיד ןעקנַאדרעּפ וצ ,ךיא באה ,סַאג ןיא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ :ןערעיּפַאּפ

 -רעפ טלָאװעג טאה לעגניי רעד עכלעװ ,ןעטעקַאּפ איד ןופ םענייא דנַאה ןיא ןעמונעג

 רעבָא ,שיבַארַא ןיא ןעבעירשעג ןעוועג ןענייז אייז סָאד ,ןענופענ בָאה ןוא ,ןעפיוק

 עשיבַארַא איד טנעקעג רָאנ באה ךיא -- טינ שיבַארַא ןייק חעטשרעפ ךיא איוו ױזַא
 "רע אייז רימ לָאז רעכלעוו ,ןירומ ןעטרהעלעג א ןעניפעג וצ טכוזעג ךיא בָאה -- תויתוא

 וליפא טלָאװ ךיא ןעוו ; ןעניפענ וצ רעווש ןעוועג טינ זיא רעשטעמלָאד ַאזַא .ןערעלק

 רערעטלע ןוא רערעסעב א ןופ ןעצעזרעביא רימ לָאז סָאװ ,םענייא ןעבָאה טפרַאדענ

 ַאזַא רימ טאה לַאפוצ רעד ,רוצקב ,ןענופעג ךיוא ןעטרָאד םהיא ךיא טלָאװ ,ךַארּפש
 -עגרעביא םּהּיא באה ןוא שנואוו ןיימ טרעלקרע םהיא בָאה ךיא ;  טקישענוצ ןַאמ

 -ענ ןירעד לעסיב א טָאה ,ןעטימ ןיא טנעפעענפױא סע טָאה רע .ףוב סָאד ןעבעג

 ,טבַאל רע סָאװ ,טגערפעג םהיא באה ךיא ,ןעכַאל וצ ןעביײהעגנָא טָאה ןוא ןעזעל

 ףוא ןענופעג טָאה רע עכלעוו ,גנוקרעמנַא ןַא ןענעװ זיא סָאד ,טגָאזענ טָאה רע ןוא

 ךָאנ ןוא ,ןעזעלרָאּפ רימ איז לָאז רע ןעטעבעג םהיא בָאװ ךיא / ,טַאלב ןופ גערב םעד

 : ןעבעירשעג גערב ן'פיוא טהעטש ָאד, !טרעפטנטענ רימ רע טָאה גידנעכַאל ץלא

 ,טנהָאמרעד טּפָא עטבישעג רעזיד ןיא טרעװ עכלעוו ,ָאסָאבָאט לעד אעניצלוד עזיד

 ,אשטנַאמ ַאל ןופ ןעיורפ עלַא ןעשיווצ עקרעטסיימ עטסעב איד ,ןעמ טנָאז ,ןעוועג זיא|
 *.שיילפ-נעייניווש ןעלקעּפ וצ |

 יענ ךיא ןיב ָאסָאבָאט לעד אעניצלוד ןעמָאנ םעד טרעהרעד בָאה ךיא סלַא

 ןעוומ ןערעיּפַאּפ קעּפ עזיד סָאד ,טכַארטעג דלַאב באה ךיא לייוו ,םמותשנ ןערָאװ |

 דלַאּב םהיא ךיא באה קנַאדעג ןעזיד טימ ,טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג איד ןעטלַאהטנע

 ןופ טצעזרעביא ףיילנ רימ טאה רע ןטכלעו ,לעטיט םעד ןעזעקזוצרָאפ רימ ןעטעבעג

 ןעבעירשעג ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג} :ױזַא שינאּפש ןיא שיבַארא

 !.רעביירש-טכישעג רעשיבַארַא *,ילעגנע ןעב דעמַאה ריצ ןופ

 ףיא סלַא ,,ןעטלַאהעב וצ דיירפ ןיימ טסָאקעג הימ גינעװ טינ רימ טָאה סע

 ןופ לייהט ןרעדנַא םעד גידנעּפַאכסיױרעה דוב םעד ןופ לעטיט םעד טרעהעג בָאה
 קַאּפ ןעצנַאנ םעד טפױקענּבָא לעגניי םעד ןופ ףיא באה דנַאה ס'רעלדנעהידייז םעד
 ,טקרעמעב טלָאװ ןוא טדיישעג ןעװענ טלָאװ רע ןעװ {לַאער ןעּבלַאה ַא ריפ ןערעיּפַאּפ

 ילעגנע ןשריח ַא לעגנע ןופ טמוק סעכלעוו ,טרָאװ טעשיַארַא ןַא א ילעגנע *
 ַא ,ס16זטס ןופ טמוק סָאװ ,06/720068 טרָאװ ןעשינַאּפש םעד ןופ גנושטיישרעפ איד ָאזלַא זיא
 (001ע2:1468 טסייה קרעוו ןעזיד ןופ רעסַאפרעפ רעד ?ָאד ,ןעסעגרעפ טיג ןעלעוו רעזעל איד .שרית
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 ןעכַאמ טנעקעג טבייל רהעז רע טלָאװ ,ןעבָאה טפרַאדעג אייז בָאה ךיא קרַאטש איו

 ,רחסמ םעד ןופ ןעלַאער סקעז סלַא רהעמ |
 ןעסיורג םעד ןופ גנַאנכרוד םעד ןיא ןירומ םעד טימ ןיירעה יילנ ןיב ךיא

 ןעצעזרעכיא (שינַאּפש) שיליטסַאק ןיא רימ לָאז רע ןעטעבעג םהיא בָאה ןוא רעטסיולק
 ,טָאביק ןָאד ןענעװ טגָאזעג אייז ןיא טרעװ סע סָאװ סעלַא ןערעיּפַאּפ עזיד ןופ

 ּוצ ריפַאד םהיא טניליוועגנייא בָאה ןוא ,ךַאז ןייק ןענעלוצ טינ ןוא ןעלהעפרעפ טינ
 יניזָאר טנופ טרעדנוה טימ טנעגונעב ךיז טאה רע ,ןעגנַאלרעּפ טעוו רע סָאװ ןעבעג

 ןוא יירט ןוא טוג סעלַא ןעכָארּפשרעּפ רימ טאה ןוא ץייוו לעפעש אייווצ ןוא סעק

 ןייז וצ ןוא ןעכַאמ וצ רעצריק ךָאנ קסע םעד םוא .ןעצעזרעביא וצ ךילגעמ איו לענש
 ןאוו ,םייהַא רימ וצ ןעמונעגטימ ןירומ םעד ךיא בָאה ,רצוא ןרעייהט ןעזיד טימ רעכיז

 טצעזרעביא עטכישעג איד ןעטַאנָאמ ןעבלַאהטרעדנא טלַא רעגינעוו ןיא רימ טָאה רע

 ,רעטייוו ָאד איז בעיג ךיא איו ,יױזַא עדַארג
 ןופ דליב סעגידעבעל א רהעז טלָאמעגבָא ןעוועג זיא טפעה ןעטסרע םעד ןיא

 ,םרָאפ רעד ןיא ןענַאטשעג ןענייז עדייב ;רעיַאקסיב םעד טימ ףּפמַאק ס'טָאכיק ןָאד

 רענייא ,ךיוה רעד ןיא ןעדרעווש איד טימ ,אייי טרעדליש עטכישעג איד רעכלעוו ןיא

 -ליומ רעד ןוא ,עשטוק רעד ןופ ןעסיק םעד טימ רערעדנַא רעד ןוא דליש ןייז טימ

 טָאװ ןעמ סָאד ,גידעבעל טכע יזַא טנעכייצענ ןעוועג זיא רעיַאקסיב םעד ןופ לעזע
 איד וצ .עּפַאקש ענעגנודענ א ןעוועג זיא סאד זַא ,ןענעקרעד טנעקענ טייוו ץנַאג ןופ

 ,ַאיטעּפצַא ןופ ָאשטנַאס ןָאד : ןשבעירשעגפיוא ןעוועג זיא דעיַאקסיב םעד ןופ סיפ
 ןעוועג זיא םיפ ס'עטנַאניצָאר וצ ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןעוװעג לעפייווצ ןהָא זיא סָאד סָאװ

 ; טנעבייצעג רַאברעדנואװ ןעוועג זיא עטנַאניצָאר .טָאכיק ןָאד ; ןעבעירשענפיוא

 לעיפ ױזַא ןוא ןעקור ןעניציּפש אזא טימ ,ךַאװש ןוא רעגָאמ ױזַא ,ןיד ןוא גנַאל ױזַא
 ,ךילטייד ןהעז ןעק ןעמ סָאד ,טכוזדניווש עלענש איד טָאה סָאװ םענייא וצ ךילנהע

 םהיא ןעבעל ,עטנַאניצָאר ןעמָאנ םעד ןעבעגענ םהיא טָאה ןעמ טכער לעיפ איװ טימ

 ענייז וצ ןוא ,לעקירטש ן'ריֿפ לעזע ןייז גידנעטלַאה ,אצנַאּפ ָאשטנַאס ןענַאטשעג ןיא
 ןעמָאנ ןעזיד ןופ ךאזרוא איד ;סַאקנַאצ ָאשטנַאס :טפירשפיוא איד ןעוועג זיא סינ
 רָאנ םהיא טלעטש דליב סָאד בױא -- טאהעג טָאה רע ל?ייוו ,ןעוועג סיוועג זיא

 ינָאה סָאד סָאװ ,סיפ עטיירב ןוא רעּפרעק ןעצרוק א ,ךיוב ןעבָארג ַא -- רָאפ גיטכיר

 ,ןלעשנעמ רעצרוק) סאקנאצ ןוא (עזוּפ עבָארנ) ַאצנַאּפ ןעמענ איד ןעבעגעג םהיא

 ערעדנַא ךאנ ןעוועג ןעטלָאװ סע ,עטכישעג רעזיד ןיא רָאפ טמוק רע עכלעוו רעטנוא

 טשינ רָאנ ןעביג ןוא גיטכיוו טינ עלַא ןענייז אייז רעבָא ,ןעקרעמעב וצ ןעכַאז ערענעלק

 איז ןעוו ,טכעלש ןיא עטכישעג ןייק ןעד ;עטכישעג רעד ןופ .טײהרהַאװ רעד וצ וצ
 8, סם. 8
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 ןעק ,עטבישעג רעזיד ןופ טײהרהַאװ רעד ןיא ןעלפייווצ לָאז ןעמ ןעוו .רהָאװ רָאנ זיא

 איר לייוו ,רעבַארַא ןא ןעוועג זיא רעסַאפרעּפ רעד סָאװ ,םעד בטילוצ ןייז רָאנ סע
 טזָאל רניירפנוא רעּבָא זנוא ןענייז אייז איו יוזַא .ןעניל ןעגָאז וצ עבט א ןעבָאה רעבַארַא

 ,לעיפ וצ סלַא תמא םעד טנָאזעג גינעוו וצ רעכיג טאה רעסאפרעפ רעד סָאד ,ןעגָאז ךיז

 טנעקטנ טָאה רע ואװ ןעטרָאד ןעד ;לַאפ רעד ןעװעג עקַאט זיא רימ טנייש סָאד
 רע טָאה ,רעטיר ןעכילפערטרָאפ ןעזיד ןופ םיחבש טימ סיורעה טפרַאדעג טָאה ןוא
 ךָאנ א וא טאהט עטכעלש א זיא סָאד .ןעגעיוושרעפ רָאנ ,טנייש סע איו ,אייז

 טינ ןוא ,גיטכיר ,ךילטקניּפ ןייז ףרַאד רעביירש-טכישעג א ןעד ;קנַאדעג רערענרע

 עבעיל ןייק ןוא סָאה ןייק ,ץוננעגייא ןייק ןוא ארומ ןייק ; סעּפע ןיא טביולנעגנייא
 ;טומ איד זיא עכלעוו ,טייהרהאוו ןופ געוו םעד ןופ ןערהיפבָארעה טינ םהיא ןעפרַאד

 עסיורנ ןופ ןירעטלאהעב עזיד ,טייצ רעד ןופ ןירעפיולטימ עזיד -- עטכישענ ןופ

 ,טרַאװנעגעג רעד ןופ ןירערהעל עזיד ,טייהנעגנַאנרעפ רעד ןופ תודע רעזיד ,ןעטַאהט

 ,טפנוקוצ רעד ןופ (האיבנ) ןיטעפָארּפ עזיד

 עכלעוו ,ןעכַאז עטסעטנַאװמָא איד ןעניפעג רעכיז וטסעו עטכישעג רעזיד יא

 איד טגעיל ,ןעלהעפ סעּפע ןירעד לָאז סע ןעוו ;וא ,ןעלעטשרָאּפ רָאנ ךיז ןעק ןעמ

 "יא רעד טיול ,ץרוק .דנַאטשנעגעג םעד ןיא טינ ,רעסַאּפרעּפ םעד ןיא סיווענ דלוש

 ; ױזַא עטכישעג רעד ןופ לייהט רערעטייוו רעד ןָא ךיז טבייה גנוצעזרעב
 רעפּפמעק טטרעזייבוצ ןוא עשידלעה אייווצ איד ןופ ןעידרעװש עפרַאש איד

 ןעטלָאװ אייז איו ,ןהעזענסיוא טאה סע םָאד ,ךיוה ױזַא ןעבייהעגפיוא ןעוועג ןענייז
 רעייז ןעוועג זיא סיורגנ יוזא -- דנורנבָא ןעפעיט םעד ןוא דרע ןוא ?עמיה ןעשַארטס

 רעטרעזייבוצ רעד ןעוועג זיא ,ּפַאלק ןעטסהע םעד ןעבעגעג טאה רעכלעוו ,רעד ,הטומ

 טלָאװ דרעווש ןייז ןעװ סָאד ,טפארק אזא טימ ןעלַאפעג זיא ּפַאלק רעד ןוא ,רעיַאקסיב

 עלַא ןופ ןוא ףּפמַאק ןעניציה םעד ןופ ףוס א טכַאמענ רע טלָאװ ,טמירקרעפ טינ ךיז

 טמיטשעב םהיא טאה סעכלעוו ,לַאזקיש סָאד רעבָא ,רעטיר רעזנוא ןופ רעײטנעבַא

 ?הָאװבָא סָאד ,טעוועריקעג יוזַא רענגעג ןייז ןופ דרעווש סָאד טאה ,ןעכַאז ערעסערנ וצ |
 ןעדָאש ןרעטייו ןייק םהיא סע טָאה ,לעסקַא ןעקניל ןייז ןעּפָארטעג םהיא טאה סע
 ןייז ןעמונעגבָארעה טייז רעזיד ףיוא םהיא טאה סע סָאװ סָאד איו ,,ןָאהטעג טינ
 ןעבלַאה א ןוא ?עטיה ןייז ןופ לייהט ןעסיורג א ךיוא גנַאנ ןייא ןיא ןוא גנונפַאװעב

 ןעבָאה ןוא הברוח א ןופ ךשלקיטש איוו דרע רעד וצ ןעלַאפעג ןענייז עכלעוו ,רעיױא
 ,ענַאל רענירעיורט א ןיא ןעזָאלעג םהיא

 נָא טאה רעכלעוו ,ןרָאצ ןעכילקערש םעד ןעביירשעב ןעק רעװ !טָאנ רעבעיל

 טָאד ,ןהעועג טאה רע ןעוו ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ רעטיר רעזנוא ןופ ץרעה סָאד ןעדנוצענ
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 ופ ךיז טאה רע סָאד ,ןעגָאז וצ גונעג זנוא ריפ זיא סע ! טכעדנַאהעב ױזַא טרעוו רע

 ררעווש סָאד ןעמונעגנָא טָאה ,דרעפ ןופ ךַאלדנעזייא איד ןיא ןעבייהענפיוא איינ סאד

 ןרָאצ ַאזַא טימ רעיַאקסיב םעד ףיוא ןעזָאקעגבָארעה סע טאה ןוא דנעה עדיייב טימ

 גרַאב א איו ןעלַאפעג םהיא ףיוא זיא סע סָאד ,ּפָאק ןייז רעביא ןוא ןעסיק םעד רעביא

 טאה סע ןוא ,ןרעיוא ןוא לױמ .,זָאנ ןייז ןופ ןעסעיג וצ ןעבייהעגנָא טאה טולב ןוא

 ךילקריוו טלָאװ סע סָאװ ,לעזעיליומ ןייז ןופ ןעלַאפבָארעה טעװ רע סָאד ,טניישעג

 טאה רע ,זלַאה ןייז ןעמונעגמורעה דנעה עדייב טימ טינ טלָאװ רע ןעו ,ןהעשענ

 ןעזָאלבָא טזומעג ךיוא דלַאב טאה ןוא סיפ איד ןופ ךַאלדנעזייא איד ןערָאלרעּפ -עבָא

 ןעבילקערש םעד ןופ ןעקָארשרע ךיז טאה רעכלעװ ,לעזעילױמ רעד ;דנעה איד

 -בָארעה רעטייר ןייז ןעצעז עגינייא ךאנ ןוא ןעפָאלעגגסװַא םהיא טימ ןַאד זיא ,ּפַאלק

 גיטילבטלַאק סָאד טאה ןוא ןענַאטשעג זיא טָאכיק ןָאד ,דרע רעד ףױא !עפרָאװעג

 ףױא גידנענעיל ןהעזעג רעיַאקסיב םעד טָאה רע איו דלאב יוזא רעבָא ; טקוקעגוצ

 טאה ,ןעּפָאלענוצ םהיא וצ זיא ,דרעפ ןייז ןופ ןעגנורּפשעגבָארעה רע זיא ,דרע רעד

 ךיז ןעליופעב םהיא טאה ןוא ןעניױא ענייז רַאפ דרעווש ןייז ןופ ץיּפש םעד ןעטלַאװעג
 רעד .ּפָאק ןייז ןעדיינשבָא םהיא לָאז רע סאד ,טינ ליװ רע ןעוו ,,ןעבטנוצרעטנוא

 ,טרָאװ ןייק ןרעפטנע טנעקעג טינ טאה רע סאד ,טבױטעב ױזַא ןעוועג זיא רעיַאקסיב

 ןעזייב א טַאהעג רע טלָאװ ,ןרָאצ רַאפ דנילב ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד איוו יוזַא ןוא

 ףּפמַאק םעד ןהעזענוצ טצעי זיב ןעבָאה עיכלעװ ,עשטוק רעד ןופ ןעמַאד איד ןעוו ,ףוס

 רע סָאד ,ןעטעבעג קרַאטש ןוא ןעמוקעגוצ טינ םהיא וצ ןעטלָאװ ,קערש טױרג טימ

 ,ןעבעל סָאד ןעקנעש טכענקילַאטש רעייז ןוא טייקגילעפעג עסיורג איד ןָאהט אייז לָאז
 רימ זיא סע, :ענעימ רעטסנרע ןיא רעצלָאטש א טימ טרעפטנעעג טאה טָאכיק ןָאד
 ןעק סָאד רעבָא ;שנואוו רעיא !עליפרע וצ ,ןעמַאד ענהעש עניימ ,םהטנעגנַא סיוועג
 לָאז רעטיר רעזיד סָאד ,ךַאמבִא םעד טימ ןוא גנוגנידעב רעד רעטנוא ןהעשעג רָאנ

 רעד וצ ןעמָאנ ןיימ ןיא ןעלעטשרָאֿפ ךיז ןוא ָאסָאבָאט ךאג ןהעג וצ ןעכערּפשרעפ
 *.ליוו איז סָאװ םהיא טימ ןָאהט לָאז איז םוא ,ַאעניצלוד רעכילכיילגרעפנוא

 וָאד סָאװ גידנעהעטשירעפ טינ ,ןעכָארּפשרעּפ ןעבאה ןעיורפ ענעקָארשרע איד

 -עב רעייז סָאד .,זיא .אעניצלוד רעװ = גידנענערפ טינ ןוא טרעדרָאּפעג טאה טָאכיק
 .טלהעפעב רע סָאװ סעלַא ןָאהט טעװ רעטיילנ

 לעװ גָאזוצ ןעזיד ףיוא ןעיורטרעפ טימ,, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *!ונ,
 * טֹונ רהעז סע טנעידרעפ רע לזוָאװבָא ,ןָאהט טינ דייל ןייק רהעמ םהיא ךיא
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 ,10 לעטיּפַאק
 .ַאצנַאּפ ָאשטנאס רעגערט-דליש ןייז ןוא טָאכיק ןָאד ןעשיווצ ךערּפשעג עמהענעננַא סָאד

 עכלעוו ,גנולדנַאהעב רעלעדע רהעז טינ רעד |
 טבענק איד ןופ טַאהעג טאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ׂ

 "נוא רע זיא ,טייל-רעטסיולק רעניטקידענעב איד ןופ

 איד ףױא ןענַאטשענּפױא רעדעיו טייצ רעזיד רעט

 ףּפמַאק םעד ןהעזענוצ םאזקרעמפיוא טאה ןוא סיפ

 ןעצרעה ןיא טאה ןוא טָאכיק ןָאד ןררעה ןייז ןופ

 םעד ןעבעג םהיא לָאז רע סָאד ,טָאנ ןעטעבעג

 עכלעוו רעביא ,לעזניא ןַא ןעניװעג לָאז רע ןוא געיז

 רע איו ,רעשררעה ַא ריפ ןעכַאמ םהיא לָאז רע

 זיא ףּפמַאק רעד סָאד ,ןהעזעג טאה רע איו דלַאב ױזַא ,ןעכָארּפשרעּפ םהיא טאה

 דָאר ףיוא ןעצעז טלָאװעג רעדעיװ ךיז טאה ררעה ןייז סָאד ןוא ,עדנע וצ ןעוועג ןיוש

 ןָאד רעדייא ןוא ,ןעטלַאה וצ לעדנעזייאיסופ סָאד םהיא ןעגנַאנענוצ רע זיא ,ןעטנַאניצ

 איד ףיוא ןעפרָאװעג םהיא רַאפ ךיז רע טאה ,דרעּפ ן'פיוא ףורעה ךאנ זיא טָאכיק

 ױזַא טייז, : טנאזענ טאה ןוא ןָאהטענ סוק א ןוא דנַאה ןייז ןעמונעגנָא טאה ,עינק

 רעד ןפ טּפַאשררעה איד רעביא ןיוש רימ טינ ןוא ,טָאכיק ןָאד ררעה ןיימ ,טונ

 ןייז ךיז נעמ איז ;ףּפמַאק ןערעווש םעד ןיא ןענואווענ טאה רחיא עכלעוו ,לעזניא
 טונ יוזַא ןערעיגער וצ איז טפַארק איד רימ ןיא ?היפ ךיא ,ליוו איז איו סיורנ יוזא
 " לעזניא ןַא רעביא טרעינער ןעו טאה סָאװ רעטסעב רעד איו טקישעג ױזַא ןוא

 סעזיד סאד , ,טָאביק ןָאד טרעמטנעעג טאה "?ָאשטנַאס דניירפ ,ריד סע קרעמ,

 עבַאפנייא ןרעדנָאז ,רטייטנעבאדלעזניא ןייק טינ ןענייז רעייטנעבא עכלעזַא ךאנ ןוא

 הא ּמָאק ןיא רעכעל רָאנ ךיז טּפַאש ןעמ עכלעוו ךררוד ,,רעײטנעבַא-סנעװרעטנוא

 ,רעײטנעבַא עכלעזַא ןעמוק ןיוש ןעלעוו סע ; גידלודעג יז רעבָא ,ןרעױא ענעטיִנְשוצ
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 סָאװטע ריפ רָאנ ,רָאטַאנרעבוג ריפ ןעכַאמ רָאנ טינ ךיד לעװ ךיא עכלעוו ךרוד
 * טרעסערג

 ךאנ רנַאה ןייז גידנעסוק ןוא טקנַאדעב קרַאטש ריפַאד םהיא טאה ָאשטנַאס
 -םיורעה ןעפלָאהענ םהיא רע טאה ,קָאר-רעצנַאּפ ןייז ןופ םיוז םעד ךיוא ןוא לָאמ א
 ןעגנַאנעגכָאנ זיא ןוא לעזע ןייז ףיוא טרטטעלקעגפיורעה טאה ,,ןעטנַאניצָאר ףיוא ןהעג
 ןיא טפַאשלעזעג רעד ןופ דעישבָא ןייק גידנעמהענ טינ טאה רעכלעוו ,ןררעה ןייז ךאנ
 דלַאּב ּפָאלַאג ןעלופ ןיא ,טרָאװ ןייק אייז וצ רהעמ גידנעדער טינ ןוא עשטוק רעד
 ,דלַאװ ןעטנעהָאנ א ןיא ןעטירעגניירעה

 טנעקענ טאה לעזע ןייז איו לענש ױזַא ןעטירענכאנ םהיא טאה ָאשטנַאס
 טאה רע סאד ,סױארָאֿפ לענש יוזא טריּפָאלַאג רעבָא טאה עטנַאניצָאר ;  ןעפיול

 .ןעטראוו םהיא ףיוא לָאז רע ןררעה ןייזוצ ןעיירש ,קירוצ ןעביילב וצ טינ םוא ,טזומענ
 ןייז זיב םיוצ ן'ייב ןעטנַאניצָאר ןעטלאהעגבָא טאה ןוא ןָאהטעג סע טאה טָאכיק ןָאד
 רע טאה טנעהָאנ גידנעמוק ;טנָאיעגנָא םהיא טאה רטנערט-דליש רעטרעטַאמעגבָא

 טלָאװ סע זַא ,ררעה רענידענג ,טכוד רימ, :טגאזעג ,(ן'טָאכיק ןָאד וצ) םהיא וצ

 לָאז ןעמ ןעװ ;עכריק א ןיא ץעגרע ןעטלַאהעב ךיז ןעלָאז רימ סאד ןעדַאש טינ
 טינ סע טעװ דנייפ רעיא ןעזָאלעג טאה רהיא ענַאל א ריפ סָאװ ןיא ןעטכַארטעב

 "רעדירב רענילייה רעד וצ ןעסיװ וצ ןעבעג סע טעװ ןעמ סאד ,רעדנואוו ןייק ןייז

 וצ גונעג ןעבאה רימ ןעלעװ ןַאד ןוא ,ןעמהענפיוא ךאנ זנוא ןעק עכלעוו *,טּפַאש = }

 | ".רנעה ערעייז ןופ ןערעוו יירפ ןעלעוו רימ זיב ןעציווש

 "עג רעדָא טרעהעג ןטוו וטסאה ואוו, ,טָאכיק ןָאד טגאזעג טאה *?,גיחור יז; |

 לָאז רע ןעוו ,טבירעג רַאפ ןערעװ טרעדרָאפעג לָאז רעטיר רעדנרעדנַאװ א סאד ,ןהעז

 ? (ןעדרָאמ-נעשנעמ) ןעידיצימָאה עלעיפ איוו סייוו רעװ ןעגנַאנעב ןעבאה וליפא

 ןוא, ,ָאשטנַאס טרעּפטנעעג טאה "?,ענייז ןעיליצימֶא סָאװ טינ סייוו ךיאץ

 איד סאד ,ךיא סייװ סאד רעבָא ,אייז ןעגעו טרעמיקעב טינ לָאמניײק ףימ באה

 ן'םיוא ךיז ןעגָאלש עכלעו ,איד רעביא ןענָאז וצ סעּפע ןעבאה טּפַאשרעדירב עגילייה
 יי וִא טינ רָאג ךימ ןעהעג ןעכַאז ערעדנַא עלַא ;געװ םענעּפָא

 וליפא ךיד טלָאװ ךיא, .טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",דניירפ ןיימ ,גיחור אייז,
 רענילייה רעד ןופ דנעה איד ןיפ רהעמ לעיפ ,רעעדלַאב איד ןופ דנעה איד ןופ ןעטער

  טלעװ רעצנַאג רעד ןיא וטסָאה ,ךיד טעב יא ,רימ גָאז רעבָא ,טפאשרעדירב

 "לעזעג א ןעינַאּפש ןיא ןעוועג זיא (1:2 24 םסזזמ2ג020) טפָאשרעדירב עגילייה איד *

 ףעגעוו עגעפָא איד הוא ןעשנעמ ןופ טייקרעכיז איד ריס ןעגרָאז וצ טָאהעג טאה עבלעוו ,טפטש
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 טנעיילענ ןעטכישעג ןיא ןעװ וטסָאה ? ןיב ךיא איו רעטיר ןעשידלעה אזא ןהעזענ
 רהעמ ,לַאפעב א ןיא הטומ רהעמ טזייוו רעדָא ןעזעיוועג טאה דעכלעוו ,ּםענייא ןֹופ
 רהעמ ןוא ןעדנואוו ןעכַאמ וצ ןצעמיא טייקטקישעג רהעמ ,ןעטלַאהסױא ןיא הרומג
 | ייֵל ןעמראוויוצמוא ןצעמיא .טייקטינעג

 ךיא סָאױא ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ?,תמא םעד ןענָאז ךייא לעװ ךיאא ==
 ; ןעביירש טינ ןוא ןעזעל טינ ןעק ךיא לייוו ,ןעטכישעג ןייק ןעזעלעג טינ לָאמנײק בָאה

 ןיק טגעירעג טינ ןעבעל ןיימ ןיא ךאנ באּה ףיא םאד ,ןעגָאז ןעק ףיא רעבָא
 עזיד זַא ,ןעבענ רָאנ לָאז טָאנ ;זיא טייקנידענג רעיא איו ,ןררעה ןרעטסיידד
 סָאװ ,טנָאזעג ןעבע טצעי באה ךיא איוו ,ןעטסָאק רעייהט טינ זנוא לָאז טייקטטיירד

 לייוו ,ןעדניבמורעה זעזָאל ךייא טלָאז רהיא סָאד ,זיא ןעטעּב טצעי ךייא ?יוו ךיא

 יסייוויילב לעסיב ַא ןוא עפרָאק באה ךיא ןּוא קרַאטש רקעז ךייא טעטולב רעוא סָאד

 *.קַאז-עזייר ןיימ ןוא גלַאז

 טלָאװ ךיא ןעוו, ,טָאכיק ןָאר טנָאזעג טאה *גירביא ןעוועג טלָאװ סעלַא םָאד;

 ןייא לייװ ,סָארבַארעיפ ןּופ םַאזלַאּב םעד ןופ עלעשעלפ א ןעכַאמ וצ טנהָאמרעד ךימ

 *,ןיצידעמ ןוא טייצ טרָאּפשרעּפ זנוא טלָאװ ןופרעד ןעּפָארּט רעגיצנייא

 ,ָאשטנַאס טנערפעג טאה 77 םַאזלאב א ריפ טנױזַא סָאד זיא סָאװ;

 םהיא סייוו ךיא סָאװ ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,םַאולַאּב א זיא סָאד,

 טדױט ן'רַאפ וליפא ןעמ ףרַאד םהיא טצונעב ןעמ ןעוו ; ןעכַאמ וצ איו גינעווסיוא

 ,דנואוו ןייק ןופ ןעברַאטש טינ ןעמ ןעק ףליה יייז ךרוד לייוו ,ןעבָאה טינ ארומ ןייק

 וצ טשינרָאג רהעמ רעטייוו וטסָאה ,םהיא ריד יורטױעפ ןוא םהיא ךַאמ ךיא ןעוו

 איוו) ןעייווצ ןיא טקַאהוצ ףּפמַאק א ןיא ךימ טאה ןעמ טָאד ,טסחעז אוד ןעוו ,ןָאהט
 זיא עכלעװ ,רעּפרעק ןייּפ ןופ טפלעה ענעי ןעבייהוצפיוא איו ,(טּפָא טריסַאּפ סע
 -רעפ טרעוו טולב סָאד רעדייא ןוא ,ניטכיזרָאפ רהעז ,דױע רעד ףיוא ןעלַאפעגּבָארעה
 יא ןעבעילבענ ןיא עבלעװ ,טפלעה ערעדנַא איד ףױא ןעצעזפיורעה טרעווילנ

 ןאד  ,רערעדנא רעד וצ ענויא ןייז טסַאּפענוצ גיטכיר ןעלָאז יז זַא ןהֹעז ןוא ,לעטָאז
 טסעװ אוד ןוא םַאזלַאב ןעגיזָאד םעד ןופ ןעּפָארט רָאָאּפ א רָאנ ןעבעג רימ וטסלָאז
 ".לעּפע ןַא ןופ רעדנוזעג ןערעוו לע ךיא סָאד ,ןהעז

 טצעי ןופ בָא ךימ ךיא גָאז} ,ָאשטנַאס טגַאזעג טאה ??,ױזַא זיא סָאד ןעוו,

 עניימ ריפ גנַאלרעפ ןוא לעזניא רענעכָארּפשרעּפ רעד ןופ טפַאשררעה רעד ןופ ןָא

 ;לרעסַאװ זעבילרעדנואוו ןעזיד וצ טּפעצער םעד איו ,רהעמ טינ עטסנעיד עיידט עלעיפ
 ןעלאער אייווצ סלַא רהעמ ןייז הטרעו . םוטעמוא ןעק סָאד זַא ,רעכיז ןיב ךיא ליימ



 64 ,1 ףוב ,טָאכיק ןָאד ןוֿפ עטמישעג

 ךיא זומ ךָאד .ןעבעל וצ גיהור ןוא ףילרהע םוא טינ ךיא ףורב רחעמ ןוא ,ץנוא ןַא

 "ןעכאמ וצ םַאזלַאב םעד לעיפ טסָאק סע ביוא ,ןעסיוו רעהירפ

 ןעמ ןעט} ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *,ןעלַאער .איירד םלא רעגינעװ טימק
 "פעט ןעבלַאהרעדנַא ןעכַאמ

 רהיא טכַאמ םורָאװ, ; ָאשטנַאס טגָאענ טאה ",רעדניז רעמירָא ךיא ַאא

 'יל טּפנוק איד סיוא טינ ךיוא ךימ טנרעל ןוא ךיילנ טינ םהיא

 ףאנ ךיד ליװ ךיא; ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "!דניירפ ,גיהור אייז,
 טצעי רעּבָא ;ןעזייװ ןעטפַאשדניירפ ערעסערג ןוא ןענרטל עסינמייהעג ערעּפערנ

 רימ םלָא רחעמ רימ טצרעמש רעוא סָאד ןעד ,ןעדניברעפ םוצ ןעמהענ ךיז רימָאל
 * בעיל זיא

 ןעוו רעבָא ;בלַאז ןוא עּפרָאק ןעמונענסיורעה קַאז"עזייר ןייז ןופ טאה ָאששנַאס

 ןעגנירּפש טלָאװעג רע טָאה ,לעטיח ןייז ןופ ןעדָאש םעד טקרעמעב טאה טָאכיק ןָאד

 טפיוא טאה ןוא דרעווש ן'פיוא דנאה ןייז טימ טאלק א ןעבענעג טָאה רע ,טיוה ןופ

 םעד ןופ ןעמָאנ םעד ייב רעווש ךיא, :טנָאזעג לעמיה םוצ ןעגױא איד גידנעבייה

 עגילייה רעיפ איד ןיא טהעטש סע סָאװ םעלא אייב ןוא ןעפַאשעב סעלַא טאה סָאװ

 ויקרַאמ רעד איװ ןערהיפ ךימ לעװ ףיא סָאד ,טנעמאטסעט םעיינ םעד וופ רעכיב

 םעד ריפ ןעמהעכ וצ עכאר ןערָאװשעג טאה רע ןעוו ,טרהיפענ ךיז טָאה ַאוטנַאמ ןופ
 ףיוא טיורב ןייק ןעסע וצ טינ ,טסייה סָאד ,סָאגיװָאדלַאװ קינעמעלּפ ןייז ןופ םדיוט

 ףיא עגלעװ .,ןעכאז עהעדנַא ךָאנ ןוא .,יודפ ןייז וצ םייהַא ןהעג וצ טינ ןּוא שיט א

 ףיא איו עדארג ללכ ןיא ןיירעה ווא ןַעֶכעֶר ךיא .עפקעװ רעבָא - ,טיפ טצעי ןנעדעג
 ריִּמ טאה סָאװ ,םעד ןופ ןעטהעט- ןעכַאר לעװ יא יא ,טנהָאמרעד טצעי יז טָאג

 ,ףייא עב ךיא,- 1 טנָאזעג רע טאה ,דייר עזיד טרעהעג טאה ָאשטנַאס א
 םחיא טאה רהיא םָאװ ,טוהט רעטיר רענעי ןעוו ,טָאכיק רסעה ,רָאנ ךייא טקנעדעב
 עפַאד רעגידעגג ןיימ ראפ רָאֿפ ךיז טלעטש נא טהענ רע ןעוו ,טסייה סָאד ,ןעליוּפעב
 טנעידרעפ ןוא טייקנידלוש ןייז ןָאהטענ ןעבָאה ןאד רע טעװ ,ָאסָאבָאט לעד אעניצלוד
 י .ןעכערגרעפ םעיינ + א ןהענעב לָאז רע ןעדייס ,עּפַארטש ןייק ָאלַא

 ,םָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?,טקרעמעב ןוא טגָאזעג גיטכיר טסָאה ודע |

 ןופ גיטעטשעב ןוא רעווש ךיא רעבָא ,עכַאר ןיימ ןעגעוו העובש ןיימ קירוצ םהענ ךיא
 ףיא ןיב ,טנָאועג ןעבע באה ךיא איו ,ןענעל ַאזַא ןערהיפ לעװ יא סָאד ,איינ סָאד
 יז ןייז לָאז ,םעבלעוו ,לעטיה א ןעמזעננעװַא דלַאװג טימ רעטיר א ץעגרע ןופ לעװ
 טָאלג סָאװ והט ףיא סאר ,ןעניימ טינ טסלָאז אור ןוא ,סניימ איח טונ



 0 ,1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטבישעגי וי זפ
 יא

 סעלַא סָאד ןעד ;ךָאנ סָאד יהט ךיא ןעמעו ליואז 9 װ ךיא ןרעדנָאז ,ןענעוו
 ןעמנאפירקאס טָאה סעבלעוו ,לעטיה סיָאנירבמָאמ טימ לָאמ ַא טריסַאּפ יונעג טָאה
 * .טסָאקעג רעייהט ױזַא

 "טנעעג טאה "?,ררטה ןיימ ,לעוװייט םוצ תועובש עזיד טזָאל ,ךייא טעב ךיא;
 ,ןעסיווענ רעיא ןוא דנוזענ רעיא ריפ ךילרהעפעג ןענייז אייז לייוו, ,ָאשטנַאס טרעפ
 א טכיילקעיפ טנענענעב זנוא ןעוו ןָאהט רימ ןעלעוו סָאװ ,ךייא טעב ךיא ,רימ טנָאז

 ןעטלַאה ןעזומ ץלַא ןַאד ןעמ טעוו ?לעטיה-רעטיר א טימ שנעמ ןייק טינ טייצ עגנַאל
 איד ןיא ןעפָאלש איו ,ןעטייקכילמעווקעבנוא ןוא תורצ ענלעזַא (עדייל ןוא חעובש איד
 "עג עבלעוו ,ןעגנונינייּפ ערעדנַא דנעזיוט ןוא ךַאד א רעטנוא ןעפָאלש טינ ןוא ןעכַאז
 עכלעוו ,אוטנַאמ ןופ זיקרַאמ ןעשירַאנ ןעטלא םעד ןופ העובש רעד ןיא ךיז ןעניפ
 טינ ןעהענ ןענעװ עזיד ףוא סָאד ,רָאנ טקנעדעב ?ןעשירפבָא רעטציא טליוו רהיא
 ןעבאה עכלעוו ,סרערהיפיטסַאל ןוא טייל-רהופ ןרעדנָאז ,ןעשנעמ עטנעפאוועב ןייק םוא
 ִא ר ט ןענעװ -- ןעבעל רעיײז ןיא ןעלטיה-רעטיר ןיק ןחהעזעגנ ָא טינ טכיילקעיפ
 * טינ רייר ןייק סיוועג ןיוש זיא ןעלטיה עכלעזַא ןע ג

 ןעדנוטש .אייווצ רעדייא ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",תועט א וטסָאה םעד ןיא;
 עטנעפַאװעב רהעמ ןעננענעּב ןענעוו-ציירק עזיד ףיוא רימ ןעלעוו ןהענרעבירָאּפ ןעלעוו
 ענחעש איד ןעבױרױצנעװַא ַאקַארבלַא ןעגענ ןעגנַאנענסױרעה ןענייז סע סלַא עטייכ

 * ַאקילעגנא

 סע ןעבעג לָאז טָאנ ןוא, ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *?,טנָאז רהיא איוו ןייז לָאז;
 טסָאק עכלעוו -- לעוניא עזיד ןעמהעננייא ןעכינ ןיא ןעגָאז רימ סָאד ןוא טונ ןייז לא
 | ".ןעברַאטש םעד ךאנ ךיילנ וליפא לָאז ךיא ןעוו -- לעיפ ױזַא רימ

 סָאד, ,טָאכיק ןַאד טרעפטנעעג טאה "?ָאשטנאס ,טגָאזענ ןיוש ריד באה ךיא,

 ןעטלינבָא טינ זנוא טעװ סע ןעוו ןעד ;ןרעמיקעב וצ טינ םעד ןענעוו ךיד טסָאה אוד

 -ַארּבָאס רעדָא קרַאמענעד ךיירגינעק סָאד ךאנ רימ ןעבאה ?עזניא איד ןענירק וצ
 ךָאנ ריד ןעלעװ ייז ;רעגניפ ץפיוא גניר א איו ןעטסַאּפ ריד ןעלעו עכלעוו ,ַאסיד
 ןעזָאלרעביא סָאד רימָאל רָאנ ,דנַאל ןעטסעפ ן'פיוא ןעגעיל אייז לייוו ,רעבעיל ןייז
 ; ןעסע םוצ קַאז-עזיר ןייד ןיא סעּפע טסָאה אוד ביוא עלייוורטד העז ;טייצ רעד
 !וא ןעניטכענרעביא ןענעק ןעלעוו רימ ואוו ,סָאלש א ןעכוז ןהענ ךָאנרעד ןעלעוו רימ

 יב ריד רעוש ךיא ןעד ;טנָאזעג ריד ּבאה ךיא ןעכלעוו ןופ ,םַאזלַאב םעד ןעכַאמ
 *.העוו קרַאטש רימ טוהט רעוא ןיימ סאד ,טָאנ

 *,טיורב ראלקערב = עבילטע ןוא זעק לעקיטש א .עלעביצ א ָאד בָאה ךיא;



 6 .1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטנישעג

 ַאזַא ריפ ןעטכירעג עניסַאּפ ןייק טינ ןענייז סָאד רעבָא, ; ָאשטנַאס טנָאזעג טָאא

 "".טייקגירעגנ רעיא איוו רעטיר ןעשידלעה

 .טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה 71 גינעוו רהעז ךאז איד טסהעטשרעפ אודע

 ןעטסַאפ וצ ערהע ןַא ריפ ןעטלַאה רעטיר עדנדעדנַאװ איד סָאד ,ןעסיוו טסזומ אורח

 ,םעד טימ יז אייז ןענענונעב ,סעּפע ןעסעינעג אייז ןעוו סָאד ןוא ,ןעטַאנָאמ עצנַאנ
 אוד ןעוו ,טסואוועג גנַאל ןיוש וטסלָאװ סָאד וא ,דנַאה רעד וצ טמוק אייז סָאװ

 איד ןופ רעגיצנייא ןייק ןיא ;ךיא איו ןעטכישעג עלעיפ ױזַא טנעיילעגכרוד טסלָאװ

 איד סאד ,ןענופענ טינ ךיא בָאה ,ןעזעלעגכרוד באה ךיא עכלעוו ,ןעטכישעג עלעיפ

 סָאד ,לַאפ ַא טכַאמענ ךיז טאה סע ןעוו רעסיוא ,ןעסעגעג ןעבָאה רעטיר עדנרעדנַאװ

 ןופ געט עגירביא איד ;הרועס עניטרַאסױרג א טכַאמעג דובכ רעייז ריפ טאה ןעמ

 ןופ ךיז טהעטשרעפ סע להָאװּבָא ןוא ,טפול ןופ איוו טבעלעג אייז ןעּבָאה ןעבעל רעייז
 איד ןהָא ןוא ןעקנירט ןֹוא ןעסע ןהָא ןעבעל טנעקענ טינ ןעבָאה אייז סָאד ,ןיילא ךיז

 אייז איו ױזַא ,ךָאד -- ןעשנעמ ןעוועג ךָאד ןענייז אייז לייוו -- עסינפרידעב ערעדנַא

 רעדלעוו ךרוד גידנרעדנַאװ סנעבעל ערעייז ןופ לייהט ןעטסערג םעד טכַארברעפ ןעבָאה

 עכלעזַא ןופ ןהעטשעב טזומענ ןעסט רעייז טאה ,,רעכוק ַא ןהָא ןוא ןעיינעטסיוו ןוא

 לָאז ,ָאשטנַאס דניירפ ,רעבירעד .,ןָא טצשי רימ טסטָאב אוד איו ,ןעזייּפש עטסָארּפ

 ןעכַאמ-צרעביא טינ ךיד עהימעב ןוא ןענינגרעפ רימ טכַאמ סע סָאוו ןערַא טינ ךיד

 -ַאז ערהיא ןופ ןעמהענוצבָארעה טפאשרעטיר עדנרעדנַאװ איד רעדָא טלעװ איד

 *.סעסעיוו

 ןעק ךיא איוו ױזַא} ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",ררעה ןיימ ,רימ טעהייצרעפ,

 איד רימ ןענייז ,טגָאזענ לָאמנײא ןיוש בָאה ךיא איו ,ןעביירש טינ ןוא ןעזעל טינ

 ןָא טנייה ןופ רעבָא { טנַאקעב טינ רָאנ ןָאיסעּפָארּפ רעכילרעטיר רעד ןופ ןעלגער

 -ענג רעייא ריפ ןעטכורפ ענעקורט דנַאהרעלַא טימ קַאזדעזייר ןיימ ןעגרָאזעב ךיא לעװ

 לעװ ,רעטיר ןייק ןיב ךיא לייוו ,רעבָא ךימ ריפ ,רעטיר א טייז .רהיא לייוו ,טייקגיד

 *.ןעבַאז ערעטּפַאהרהַאנ ערעדנא ןוא לעגילפעג טימ ןעגרָאזעב םהיא ךיא

 ר,טיר עדנרעדנַאװ איד סָאד ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *?טינ גָאז ךיא;

 עויד סָאד ןרעדנַאז ,ןעטכורפ ענעקורט רעסיוא ןעכַאז ערעדנַא ןייק ןעסע טינ ןערָאט

 עבלעװ ,רלעפ ןופ רעטיירק עסיוועג ךיוא ןוא ,גנורהַאנ עכילנהעווענ רעייז ןעוועג ןענייז

 *.טנַאקעב רימ ךיוא ןענייז ןוא טנאקעב ןעווענ יז ןענייז

 ףיא ןעד} ;ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ?,רעטיירק עזיד ןענעק וצ טוג זיא סע;

 טימ ןעצונעב וצ ךיז טייהנעגעלעג איד ןעבאה טייצ תעד טימ ןעלעוו חימ סָאד ,ביולנ
 ".טינטנגק רעזיד
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 רהעז ןעכאה אייז ןוא הטַאררָאפ ןייז ןעמונעגסיודעה טצעי םאה ָאשטנַאס
 .טלָאװעג רעבָא ןעבָאה אייז איו ױזַא ,ןעמַאזוצ ןטסע ןעמונעג ךילדניירפ ןוא ךילדעירפ
 ענעקורט ןוא עמירָא רעייז טנידנעעג דניושענ איז ןטבאה רענַאליטכאנ א ןעניפעג
 א ןיא ןעמוקוצנָא טנעקעג ןעבָאה אייז איו טלייאענ ןאד ךיז ןעבָאה ןוא ,טייצלהָשאמ

 רהיא טימ ןא ןעננַאנעגרעטנוא זיא ןוז איד רעבָא ;טכַאנ טרעוװ סע רעדייא ףרָאד
 -נענעיצ ןופ ןעטלעצענ איד ןעבעל ןעמוקעגנָא ןענַיז אייז סלַא גנונפָאה רעייז ךיוא
 ןעדעירפוצנוא איו ,ןעגיטכענ וצ ןעסָאלשעב ןעבָאה אייז עכלעוו אייב ,רעכוטסאּפ
 ןעפָאלש ןוא ףרָאד א ןיא ןעמוקנָא טנעקענ טינ ןעבָאה יז סָאד ,ןעווענ זיא ָאשטנאס
 ןעיירפ ן'רעטנוא ןעּפָאלש וצ ןעדעירפוצ ןעוועג רעה ןייז זיא יוזַא ,ךאד א רעטנוא
 "עג רע טאה ,ןָאהט ּוצ יוזא ןטמוקענסיוא זיא םחיא ןעװ לָאמ סעדעי לייוו ,לעמיה

 !עמור וצ ךיז טכער ןייז טגיטעטשעב עכלעוו ,ךאז 6 ףיוא טוהט רע סָאד ,טקנעד
 ,רעטיד
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 .11 לעטיּפַאק
 ,תעכוטסַאפ"געגעצ איד ייב טריסַאּפ טָאה ןץטָאכיק ןָאד שימ םָשח

 נאט יא םעדכָאג ןוא ,הקלרניירפ והעז ןערָאװעג
 יוזא טפאמעג לעזע ןייז ןוא ןעמנַאניצַאר טָאה שש
 "נאגעגבָאנ הע זיא ,טנעפעג טָאה רע איוו םעווקעב

 עכילטט ןופ ןעמוקעג ןיא רעפלעוו ,חיר םעד ןענ
 ןשטָארכעג ךיז ןעכאה עכלעוו ,שיילפ"נעגעיצ רעקיטש
 ןרעג טָאה רע לחָאװבָא  ,רטייּפ ןפיוא ןַאפ א ןיא

 "רעפ ןעוועג ןיוש ןענייז אייז בוא ןעריכֹורּפ טלָאװעג
 טָאה ,ןיילעה ןענָאט;ןיא ןַאּפ רעֶד ןופ ןהענ וצ גיט

 איד כייה ,ןעטלאהקירוצ ןֹופְרעֶד טזומענ ףיז רע

 ןעמונענפָארעה ןַאד ?דָארנ אייז ןעבָאה רעכוטסאפ
 ללעמ ענעספעש עכילטע טיײרּפשענסױא ןעבָאה אייז איו םעדכָאנ ןוא ,רעיימ ןֹוצ

 ,שיט עשיפרַאד רעייז טכַאמעג טכע'טצ סענעלייא סיורג ןיא א דרע רעד טיוא

 ןעוװעג ןענייז סע ,ןעזייּפשוצטימ אייז טימ ןעדאלעגנייא ףילצרעה ןטדייב אייז ןעבָאה

 טירעה טצעזעג םורעה ךיז ןעבָאה אייז ןוא ףָאש סעדאטס איד .אייב ערעייז םקעז

 ןעמעבעג ץיראידרה ןעשרעיוב טימ ן'טָאכיק ןָאד ןענאה אייז איוו ּםעדכָאנ קלעפ איד
 לובכל טלעטשעגנעווא ןעֿבאה אייז עטלעוו ,עשזייד עטרהעקעגרעביא ןַא ףיוא ןעצעז ךיז

 ןעבעילבעג םהיא ןעבעל רעבָא ןיא ָאשטנַאס ,טצעזענ ךיז טאה טָאביק ןָאד .םתיא
 ןופ טכאמעג ןעוועג .זיא רעכלעװ ,חעכעב םעד ןעננַאלרעד וצ םהיא םוא ,ןחעמש
 ;טנָאעג םהָיֹא וצ רע טאה ,ןהעטש ןהעזענ םהיא טאה ררעה ןייז 028 ,רַאה
 ןוא םוחטרעטיר-רעלנאװ םעד ןופ הטרעװ םעד ,ָאשטנאפ ,ןהעז טּפלָאז אור םוא,
 ערהע ןעכיירגרעד ןענעק טרעהעג וצרעד סָאװ ףױא םעּפע ןעוהט סָאװ ענעי ךיג אי

 ןיא טייז ןיימ יי ןעצעז ָאד ךיד טסלָאז אוד זַא ףיא ליוו ,טלעוו רעד ןיא גנוטכַא ןוש
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 "העפעב ןוא ררעה ןייד ,רימ טימ יילנ ןייז ןוא עטייל עטונ עזיד ןופ עינַאּפמָאק רעד
 ןעק ןעמ ןעד ;רעכעב ןייא ןופ ןעקנירט ןוא לעסיש ןייא ןופ רימ טימ ןעסע ןוא ,רעל
 ,עבעיל ןענעוו טנָאז ןעמ סָאװ עגיבלעז סָאד ןעגָאז םוחטרעטיר-רעדנַאװ םעד ןענעוו
 *:ףיילנ סעֶלַא טכַאמ סע סָאד ,ךילמענ

 "עננ רעייא רעבָא זומ ךיא} .ָאשטנַאס טנָאעג טאה "1 קנַאד ןעסיורג ַא;

 יוזא עדַארג ןעק ,ןעסע וצ נונטנ רָאנ רימ טיג ןעמ ןעוו ,ןיא סָאד ,ןעקרעמעּב טייקניד

 ןעבעל גידנעציז סלַא . ,ןיילא רענייא גידנעהעטש ןעסע ,רעסעב ךָאנ רשפא ןוא ,טוג

 ןיימ ןיא רימ סע ךיא סָאװ רעסעּב סעלַא רימ טקעמש ,גידנעגָאז תמא םעד .רעזייק

 טיורב לעקיטש א רָאנ ןייז ךיז געמ סע -- ץרא-ךרד ןוא סעינָאמערעצ ןהָא לעקניוו
 ,םַאזגנַאל ועסע ףרַאד ךיא ואוו ,שיט ןעדמערפ א ייב סעקידנע סלַא -- עלעביצ ַא ןוא

 ןעטסוח טינ ןוא ןעסעינ טינ רָאט ןוא ,ליומ סָאד ןעשיוו עגר עלַא ןוא ןעקנירט גינעוו

 ןעו ןעביולרע ךיז ןעק ןעמ עכלעו ,ןעכַאז ערעדנַא ךאנ ןָאהט ןוא ,ליװ ךיא ןעװ

 טעוװ טייקנידענג רעיא זעוו ,ןייז רענעיל רעבירעד רימ טעװ סע  ,ןיילא יירפ זיא ןעמ

 רענעיד ,רענערט-דליש רעיא סלַא ןָאהטנָא רימ טליװ והיא עכלעוו ,ערהע איד רימ

 סעּפע ףיוא ןעטייברעביא ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ זהרבח רעד ןופ דעילנטימ ןוא

 *עבנַא ערהע עזיד סָאװ ,רעכילנערטנייא ןוא רעכילצינ ןייז רימ לָאז סָאװ ,סרעדנַא

 ימ גָאז ךיא רעבָא ,ןעסָאנטג איז טלָאװ ךיא איו טקנוּמ איז ךיא ןעכעררעפ טפערט

 *.טלעװ רעד ןופ עדנע וצ זיב רעמיא ףיוא ןוא ןָא טצעי ןופ בָא רהיא ןופ

 לייוו ,ןעצעז ךיד וטסלָאז, ,טָאכיק ןָאד טרעּפטנעעג טאה ,ןענעווטסעד ןופ,

 םהיא גידנעמהענ ןוא .?; ןעבייהרע טָאנ טוחט םעד ,ןײלַא ךיז טגיױדעינרע סָאװ רעד

 ,םהיא ןעבעל ןעצעז וצ ְךיִז ןעננואווצענ םהיא רע טאה םרָא ן'רַאפ

 + רענװַאקישט רעד ןופ ןענַאטשרעּפ טינ רָאָאה ןייא ןעכאה רעכוטסַאּפ איד

 ,ןעסענענ ןעבאה אייז ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ ןוא סרעגערטידליש איד ןופ ךַארּפש

 טיטעּפַא ןוא ץרא-ךרד סיורג טימ ןעבאה טסעג ערעייז איװ ,ןהעזענוצ ןוא ןעניוושעג

 אייז איו םעדכָאנ ,סעקַאלוק ערעייז איו סיורג .שיילפדנענעיצ סנעפיב ןעגנולשענ

 ללעפ איד ףױא ןעטָאשענפיורעה אייז ןעבאה ,טכירעג-שיילפ סָאד ןעםעגעגבָא ןעבאה

 טרַאה ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,זעק ןעבלַאה א טנעלעגנעוװַא ןוא *סעשזדולָאשז ךס ַא
 ףיוא עלייוו רעד זיא רעכעבדנרָאה רֶעֹד .טנעמעצ ןופ טכַאמענ ןעוועגנ טלָאװ רע איוו

 ,רייהרעגידייל ָאד ,ןהעגמורעה ןייא ןיא ןעטלַאהעג טאה רע ;גידעכ ןענַאטשעג טינ
 טא עי

 .געסעגעג טרעוו סָאװ סעשזדולָאשז טרָאס ַא ןעינַאּפש ןיא ָאד זיא סע 5
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 עטכַארבענטימ איד ןופ רענייא סָאד יוזַא ,זטנורּב א ייב רעמע ןא איו ,דייהרעלופ ָאד

 ,רעעל ןעבעילבענ דלַאב זיא ןעלגַאלדנייװ
 א ןעמונעגנָא רע טאה ,ןענָאמ ןייז טניהורעב טאה טָאכיק וָאד איוו םעדכָאנ

 רעזיד טימ סיורעה ןאד ןיא א טקוקעב טוג אייז טאה ,סעשזרולָאשז ןעפיוה

 + עדער

 עניטייצרַאפ איד עכלעוו ,ענעי ןעווענ ןענייז תורוד עכילקילג ,ןעטייצ עכילקילנץ
 עכילקילג ענעי ןיא זיא סע לייוו טינ ?,טייצ ענעדלָאנ, ןעמָאנ ן'טימ ןעפורעגנָא ןעבאה

 ענרעזייא ערעזמוא ןיא טרעװ סעבלעוו ,דלָאנ סָאד ןעגירק וצ טכייל ןעוועג ןעטייצ

 ןעבאה ,טבעלעג ןַאד ןעבאה עכלעוו ,ןעשנעמ איד לייוו ןרעדנָאז ,טצעשעג ױזַא ןעטייצ
 ויא ןעטײצ עטשטנעבעג ענעי יא ןייד ןא ןיימ רעטרעוו איד טסואוועג טינ

 רהעמ ןעמ טאה גנורהַאנ עכילנעט איד ןעפאשרעפ וצ ךיז םוא ,תופתוש ןעוועג טעלַא

 עוָאבמ .ד עצלָאטש איד ןופ ןעסייר ןוא דנַאה איד ןעקערטשוצסיוא איוו טכיורבעג טינ

 טכורפ עקַאמשעג ,עסיז ערעייז ןעסעינעג וצ ןעדאלעגנייא ןעדעי ןעבאה עכלעוו ,רעמיוב

 -לָאטסירק רעייז ןעטָאבעננָא ןעדעי ןעבאה ןעכייט עדנעשיור ןוא ןעלַאװק ערָאלק

 -נעזלעפ ןופ ןעטלַאּפש ןיא ,ןעקנירט םוצ לעיפ רעסַאװ סעקַאמשענ ןוא סערָאלק

 טכאמעג ןענעיב עגיסיילפ ןוא ענולק איד ןעבאה רעמיױב עטסוּפ ןיא ןוא רענייטש

 ןערַאבטכורפ םעד טימ טקנעשעב דנַאה עדעי ןעבאה ןוא קילבוּפער עניילק רעייז

 ענענייא ןופ ךיז ןעבאה רעמיוב-קרָאק עכױה איד .טײברַא רעסיז רעייז ןופ טקודָארּפ

 ןעשנעמ עכלעוו טימ ,ערָאק עטיירב ןוא עננירנ רעייז ןעליישבָא ןעזָאלעג טייקלערייא
 טימ טרַאּפשענרעטנוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעזייה עטסרע איד טקעדעב ןעבָאה

 זיא סלָאמַאד ,ןרעטעװ עטכעלש איד ןופ ןעציש וצ רָאנ ךיז םוא רעקעלפ עטכעלש
 םעד ןופ רעסעמ עדנעדיינש סָאד  .טייקנינייא ןוא טפַאשדניירפ ,ןעדעירפ ןעװעג רָאנ

 איד ןעכוזוצכרוד ןוא ןענפע וצ טגַאװעג טינ ןַאד ךאנ טאה ןעזיַא-רעקַא ןעטמירקעג
 דהיא ןופ איז טאה גנַאװצ ןהָא לייװ .;רעטומ רעטלַא רעזנוא ןופ דייווענניא עטרַאצ

 -ענ אייז טאה סָאװ ,סעלַא ןעבעגעג רעדניק ערהיא םיזוב ןעטיירב ןוא ןערַאבטכורּפ
 ענידלושנוא ,ענהעש איד ןעבאה סלָאמַאד .ןעיירפרע ןוא ןעגיטעז ,ןערהענ טנעק

 לָאמבנַאמ ,גרַאב וצ גרַאב ןופ ןוא לָאהט וצ לָאהט ןופ טרעדנַאװעג סנעכדעמ-רעפעש

 סע איוװ טייוו יוזא טעריילקעב רָאנ ,רָאַאה ענעזָאלוצ טימ לָאמכנַאמ ןוא ּפעצ טימ
 וצ ןעטָאבעג טָאה טייקגנידנעטשנַא איד סָאװ ,סָאד ןעקעדרעפ וצ ןעוועג גניהטיונ זיא

 ןענאטשעב זיא רע ןרעדנָאז ,דייז ןוא רעּפרוּפ ןטוועג טינ זיא ץוּפ רעייז ,ןעטלַאהעב

 טימ ,ןעצנַאלּפ עגידלעקיוו עכייװ טימ ןעטכָאלּפעגכרוד רעמיוב ןופ רעטעלב ענירג ןופ
 איו טצוּפעג טנַאנעלע ןוא ןהעש ױזַא טכייללעיפ ןהעזענסיוא ןעבאה אייז עכסעוו
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 איד עכלעװ ,ןענָאסַאפ עשידנעלסיוא ןוא ענעטלעז אייז טימ ןעמַאדיּפָאה ערעזנוא
 טאה סלָאמַאד .טנרעלענ אייז ןוא טכַארטענסױא אייז יויפ טאה טייקגירעיניינ עליופ
 טָאה ץרַאה סָאד איו ,טקירדענסױא גידלושנוא ןוא ןייר ױזַא עבעיל איד ךאנ ךיז
 -ערגרעפ וצ איז עקירדסיוא א רעטרעוו עטלעטסניקעג ןייק גידנעכוז טינ ,טלהיפעג
 רעד רעטנוא ןעגנַאנעג טינ ךָאנ ןענייז טייקניליווזייב ןוא גורטעב ,טייקניטסיל .ןרעס
 טסעפ ןעבעילבעג זיא טייקניטכערעג איד .טייקגיטכיד ןוא טײהרהַאװ ןופ עקסַאמ
 רעדָא טפַאשדניירפ ךרוד ןערעטש ןעזָאלעג טינ ךיז טָאה ןוא ןעצנערג ערהיא ןיא
 ךָאנ ןיא ץעזעג סָאד .טצעי איז ןערהעקרעפ ןוא ןעהערדרעפ עכלעו ,ץוננעגייא

 -עג טָאה רע איו ןטנעלוצסיוא רעטכיר ַא ןופ דנעה איד ןיא ןעוועג טינ סלָאמַאד
 איד ,רעטכיר ןייק טינ ןוא ןענַאלק ןייק ןעוועג טינ ןענייז סלָאמַאד לייוו ,טלָאװ
 יירפ ,טנָאזעג ןיוש באה ךיא איו ,טרעדנַאװעג סלָאמַאד ןעבאה ןעיורפננוי עכילרהע

 "סיוא רעד רַאפ גידנעבָאה ארומ טינ ,טלָאװענ ןעבאה אייז ןיהואוו ,טרעטשעננוא ןוא
 רעייז ןופ ןעביורעב ןעזָאלעג עי ךיז ןעבָאה אייז ןעוו ןוא ; ערעדנַא ןופ טײקנעסַאלעג

 ,ןעליוו ןוא גנוגיינ עכילריטַאנ ענעגייא רעייז טימ ןהעשעג סָאד זיא טפַאשלעריימ

 ךיז לָאז איז ןעוו ,רעכיז טינ יורפגנוי ןייק זיא ןעטייצ ענעברָאדרעּפ ערעזנוא ןיא רעבָא
 ןופ ערייבעג סָאד איו ,גנעג עטהערדרעפ טימ עדייבעג א ןיא ןעסעילשרעפ וקיפא
 רענעטלָאשרעּפ רהיא טימ טסעּפ-סעכעיל איד טלָאװ ןעטרָאד ךיוא ןעד ; ַאטערק

 ךרוד רעדָא דנעװ עטרעיומענ איד ןופ ןעטלַאּפש איד ךיוד ןעכעירקכרוד טייקגירעינ
 איד סלַא ,רעבירעד ןוא .טייקגיטכיזרָאּפ רעייז לֵא טימ ןעריניאור אייז ןוא טפול איד
 טאה ,טקרַאטשענ ךיז טָאה טײקניטּפַאהקלַאש איד ןוא ,רעגרע ןערָאװעג ןענייז ןעטייצ
 ןוא ,תונמלא ןעצישעב וצ ,ןעיורפננוי ןעמרישעב וצ ןעדרָא-רעטיר רעד טעדנירגענ ךיז
 טרעהעג ,רעכוטסַאּפדנענעיצ רעדירב ,ןעדרָא ןעזיד וצ .עדנעלע ןוא םימותי ןעפלעה וצ
 ,עמהַאנפיוא עכילדניירפ איד ריפ ןוא דוּבכ םעד ריפ ךייא קנַאד ךיא ןוא ,ןָאזרעּפ ןיימ
 םעד ךָאנ ?הָאוובֶא ןעד ,ןעבענעג רענערטידליש ןיימ ןוא רימ טאה רהיא עכלעוו
 איד טעטכילפרעפ המשנ א ךיז ןיא טָאה סָאװ רערעדעי זיא רוטאנ רעד ןופ ץעזעג
  יםיוא זנוא טָאה רהיא איו ױזַא ,ךָאד ,ןעמהענוצפיוא ךילדניירפ רעטיר עדנרעדנַאװ
 סָאד ,רשוי א ןיא ,טכילפ עזיד גידנעסיװ טינ דוּבכ םענהעש א ןעבענענ ןוא ןעמונענ
 * .ןעקנַארעב ךילצרעה ךייא לָאז ךיא

 טנעקעג טאה רע עכלעוו) עדער עגנַאל עזיד ןעטלַאהעג טָאה רעטיר רעזנוא
 ,טנעלעגנעווַא םהיא רַאּפ טאה ןעמ עכלעוו ,סעשזרולָאשז איד לייוו .,(ןערָאּפשרעּפ
 ,וצרעד טכַארבעג םהיא ןעבאה ןוא טייצ ענעדלָאג איד ןָא טנהָאמרעד םהיא ןעבָאה
 - ןעבָאה עכלעוו ,רעכוטסַאּפ איד רַאפ עדער עניהטיונ-טינ עזיד ןעטלַאה לָאז רע זַא
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 ךיוא טאה ָאשטנַאס .,טרָאװ ןייק גידנעדער טינ ןעניוטשרע טימ טרעהעגוצ םהיא |

 ,לענָאל-נייװ ןעטייװצ םעד טכוזעב טפָא ןוא סעשזרולַאשז ןעסעגעג ןוא ןענעיוושעג

 ןעטלַאה וצ ןייו םעד םוא םיױבדקרָאק א ףױא ןעננַאהעגֿפױא טאה ןעמ ןעכלעו
 ,שירפ

 רע ןעװ .טייצלהָאמ איד סלַא רעגנעל טחעױדעג טאה עדער ס'טָאכיק ןָאד
 רהיא םוא, ;רעכוטסַאּפ איד ןופ רענייא טגָאזעג טאה ,ערנע וצ ןעוועג ןיוש זיא

 טימ ןעמונענפיוא ךייא ןעבָאה רימ סָאד ,ןענָאז ןענעק טײהרהַאװ רהעמ טימ טלָאז
 -ַארעמאק ערעזנוא ןופ רענייא טעװ ,רעטיר רעדנרעדנַאװ ררעה ,ןעליוו ןעטסעב םעד

 -קישענ א זיא רע  .גנַאזענ ןייז טימ ןעריזומַא ךייא ,ןייז דלאב ָאד טעװ רעכלעוו ,ןעד

 רַאטיג ן'םיוא ןעלעיּפש ןוא ןעביירש ןוא ןעזעל ןעק רע ,טבעילרעפ רהעז ןוא גנוי רעט
 | "ןעשניוו רָאנ ךיז ןעק ןעמ איו

 טרעהעג טָאה ןעמ סלַא ,דייר ענייז טגידנעעג ךוטסַאּפ-נעגעיצ רעד טָאה םיוק

 .םהיא ףיוא טאה רעכלעוו ,רעד ןעזעיוועב ךיז טאה דלַאב ןוא ,רַאטיג א ןופ ןָאט םעד

 א רהעז ןוא רהָאי גיצנַאװצ ןוא .אייווצ רהעפעגנוא ןופ ןאמ רעגנוי ַא ,טכעיּפשעג |

 ןוא ןעסעגעג ןיוש טָאה רע בוא ,טנערפעג םהיא ןעבָאה ןעדַארעמַאס ענייז ,הענהעש

 חפ רענייא טגָאזעג םהיא וצ טאה ??ָאינַאטנַא ,ױזַא בױאא .עי טגָאזענ טאה רע
 ררעה רעזנוא םוא ,ןעגניז וצ סָאװטע זנוא ןעלַאפעג םעד ןָאהט זנוא וטסנעק, ,אייז

 עכלעוו ,ןעשנעמ ָאד ןענייז רעדכעװ ןוא גרטב איד ןיא ךיוא סָאד ,ןהעז לָאז טסַאג
 ןעגנַאלרעּפ ןוא ןעטייקגיהעפ ענייד ןופ טלהעצרע םהיא ןעבָאה רימ .קיזומ ןעהעטשרעפ

 ןוא ,רעבירעד ,ךיד ץעז .ןעניל ןייק טנָאזעג טינ ןעבָאה רימ זַא ,ןעזייוועּב טסלָאז אוד
 רעכילטסייגדרעטנוא רעד ,רעטעפ ןייד סעכלעוו ,טפַאשבעיל ןייד ןופ דעיל סָאד גניז

 ".קרַאטש ױזַא ףרָאד ןיא עטייל איד טלהעפעג םעכלעוו ןוא ,טסַאפרעּפ טָאה

 ךיז גידנעזָאל טינ וא "ןאמ רענני רעד טרעפטנעענ טאה ",ןרעג רהעז}

 ןעטקַאהענבָא ןַא ןופ ץָאלק םעד ףױא טצעזעגנעוַא ךיו רע טָאה ,ןעטעב רעטייוו

 לעיפ רהעז טימ טָאה ןוא רַאטיג ןייז טכַארבעג גנונדרָא ןיא טָאה ,םיוב ןעווָאבמעד

 : רעילדעבעיל סעזיד ןעגניז וצ ןעגנַאפעגנָא קַאמשענ

 ,ַאללַאלָא ,ךָאד ךימ טסּבעיל אוד סייוו ךיא |

 ןעגָאז טינ רימ סע טסליױו אוד שטָאכ

 -- ןעגױא איד טימ ןוליּפא טונ

 .עטבעילרעפ ןופ ןעגנוצ עמוטש

 { עגולק ַא טסיּב ,ַאללַאלָא ,סייוו יז

 + לָאכיז ךיא ןיב ךימ טסבעיל אוד זַא
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 טרעפטנעעג טינ טינ טביילב לָאמנייפ

 .טקרעמעב טרעוו עכלעוו ,עבעיל

 ןױש טסָאה אוד סָאד ,גימניר ,תמא

 ןעבעגעג רימ לָאמ רחעמ ןעקרעמ

 שרַאה זנָארּב איו זיא עלעעז ןייד סָאד

 .ןייטש איוו --- טסורּב עסייוו ןייד ןוא

 העזייּב ןייד ןיא וליפא ךָאד

 ,סעכ ןענידיהעוגצ ןייד ןיא

 רעמיא רימ גנונעפָאה איד טזייוו

 .ןָא רימ םיױז ס'לעטנַאמ ןערהיִא

 םייתיירט ןיימ ןח ןייד וצ ךיז טפרַאװ סי
 ןפוא םושּב טינ ןעק עכלעוו

 ,מײקטלַאק ןייד ןופ רענעלק ןערעוו
 .עבעיל ןייד ןופ רעסערג ןערעוו

 טפַאשדניירפ ַא זיא עבעיל איד ןעוו

 ןעמהענעּב ןייד ןיא ןיוש ךיא העז

 זעלעוו ןעגנונעּפָאה עניימ

 .שנואיו ןיימ ךָאנ ןעליפרע ךיז

 ןענעק רָאנ עבילדניירפ עטסנעיד ןעוו

 ץרעה ס'מענייא ןעכַאמ -ןולדגוירפ

 רעכיז עטסנעיד ענייט ןעלעוו

 ,ריד ויֹּב ןח ןיימ ןעקרַאטש

 עטכַאעג רָאנ סע טסָאה אוד בוא

 : ןהעזעג ןיוש לָאמ רהעמ וטסָאה

 ןעגָארטעג ךָאנ ךיא ּבָאה גאטנָאמ

 ,ריד ּבעילוצ רעדיילק-גאטנוו

 ןעהעג עבעיל ןוא ץוּפ בוט"מוו

 ,געוו ןעּבלעז םעד ןוא םענייא

 ןעגיױא ענייד ןיא ךיא ליוו םורד

 .טצוּפעג ןהעש ןהעזסיוא רעמוא

 ףיא סָאװ ,ץנעט איד טיג ןעכער דך'

 == ,םצנַאמעג טפָא ןיוש בעילוצ ריד גָאת
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 רעטסנעפ םענייד ייב קיזומ-טכַאנ איד

 ןהָאיו ןופ הערק ןעטסרע םעד זיפ

 ףיא סָאװ ,בױל םעד החבש טסער םינ ןוא

 ,טלהעצרע בָאה טייהנהעש רעגייד ןופ

 ךיא סָאד ,טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,

 .טסַאהעג ןייז עכנַאמ ןופ רָאג לָאז

 ףּומ טָאה ביול ןויד גידנערעה

 / :טגָאזעג רַאקָאררעב ַאסערעט

 לעגנע ןַא טבעול רע טקגער רענייא

 ,ףַא ןַא זיולג טרעטעגדעפ ןוא

 ןעביוא ןופ ךַאלרעטילפ איד לייוו
 רָאָאה ענהעש עשלַאפ סָאד ןוא

 ןערַאנ איז -- ןה ןעשלַאפ םעד טימ

 .רָאטַא ,טָאג-עּבעיל םעד טסבלעז

 ףעזעיוועגקירוצ רהיא סָאד בָאה ךי

 : טפּפמעקעג ןיזוק רהיא טימ בָאה ךי

 == שרעדרָאפעג ףּפמַאק םוצ רע טָאה ךימ

 ןהעשעג זיא סָאװ טסייוו אוד ןוא

 ,ןיזטכייל ןופ טינ ךיד בעיל ךיא ,ןייג

 קנַארעג טעד טימ טיג ריד ןעיד ךי

 == ןערהיפרעפ וצ זָאליירט ךיד םוא

 + קנַאדעג ןיימ זיא לעיפ רעסעּב

 עטכַאמעג דייז ןופ טָאה עכריק איד

 -- ןעדניברעפ םוצ ןערינש ענהעש

 ףױש זלַאה ןייד ןיירעה ךָאי ןיא קעטש

 .ןירעד ךױא ךיא קעטש זלַאה ןיימ

 ּתעובש א ריד ךיא ּכעיג ָאז טינ ןעוו

 סָאד ,ןעגילייה ןעטסערג םעד ייב

 ,רעמייוו טינ גרעּב עזיד ןופ העג ךיא

 | .ריטסַאנָאמ ַא וצ ןעדייפ

 טָאביק ןָאד וא ,ךוטסאּפינעגעיצ םעד ןופ דעיל סָאד טגידנעעג ךיז טָאה ָאד

 ,ןעזָאלרעד טינ סע טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנאט רָאנ ,סטּפע ךאנ ןעגניז ןעטטבעי םחיא אה
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 טאה וע .רעדעיל ןערעה וצ סלַא ןעּפָאלש וצ טסול רהעמ טאהעג טָאה רע לייוו
 עניטנייה טעוו רהיא ואוו רעסעב טהעז ,ררעה ןיימ,  ןררעה ןייז וצ טנָאזעג רעבירעד

 ,גָאט ןעצנַאנ םעד ןעוהט ןעשנעמ עטונ עזיד עכלעוו ,טײברַא איד ןעד ,ןעהור טכַאנ

 *.ןענניז ןיא טכַאנ איד ןענניירברעפ וצ טינ אייז םביולרע
 הטז ךיא, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה *ָאשטנַאס ,ןיד העטשרעפ ךיא,

 וצ סלַא ףָאלש םוצ רהעמ ןעהעיצ לעגָאלינײװ םעד ייב ןעכוזעב איד סָאד ,רָאלק

 | | | *.קיזומ

 טרעפטנעעג טאה ",טקעמשענ טונ ,ןעקנַאד וצ טָאנ ,ןעמעלַא זנוא טאה סע,

 | ,ָאשטנאס

 אוד ואוו ךיד געל, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?טינ סָאד ןעקייל ךיאא

 וצ סלַא ןעכַאװ וצ רעסעב לעיפ טסַאּפ ףורעב ןיימ ןופ עטייל ריפ רעבָא ,טסליו

 ןעדניברעפ רעהירֿפ רימ טסקָאז אוד סָאד ,ןעדַאש טינ סע טעװ עלייוורעד ,ןעפָאלש

 | ".ניהטיונ זיא סע סלַא רהעמ רימ טצרעמש סע לייוו ,רעיױא סָאד

 רענייא סלָא ןוא טננַאלרעּפ םהיא ןופ טָאה ןעמ סָאװ ןָאהטענ טאה ָאשטנַאס

 - 'ֹוצ טינ רעטיר םעד ןעטעבעג רע טאה ,דנואוו איד ןהעזענ טאה רעכוטסַאּפ איד ןופ

 רע .ןעלייהרעפ דלַאב איז טעװ סעכלעוו ,לעטימ א םהיא ריפ טאה רע לייוו ,ןעגרָאז

 ,לעיפ רהעז ןעסקַאװענ טרָאד ןענייז עכלעוו ,רעטעלב-ירַאמזָאר ענינייא ןעמונעג טָאה

 -ענוצ םהיא סע טאה ,ןירעד ץלַאז לעסיב ַא .ןָאהטעגניירעה טָאה ,טייקוצ אייז טָאה

 סָאד ,גנירעביזרעפ רעד טימ ,טסעפ רהעז ןעדנוברעפ סע טאה ןוא רעוא םוצ טגעל
 ןעװעג ףילקריװ זיא סָאד ןוא ,ןייז ניהטױנ טינ ןױש טעוװ לעמימ רעדנַא ןייק

 ,רהַאװ

 יפו
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 .טלהעצרע רעטיר םעד ןוא ןעדַארעטַאק ענייז טאה רעכוטסַאּפד-נעגעוצ איד ןופ רענייא סָאװ

 יד ןופ רענייא ךָאנ ןעמוקעגנָא זיא םעדכָאנ ץ"רו

 טכַארבעג אייז טָאה רעכלעוו ,רעכוטסַאּפ

 טסייו} :טנָאזענ טאה ןוא ,ףרָאד ןופ גראוונעסע
 םעד ןיא רָאפ טהעג סע סָאװ ,ןעדַארעמַאק ,רהיא

 *? ףרָאד

 "טנעעג טאה *? ןעסיוו רימ ןעלָאז ןענַאװ ןופ,

 ,אייז ןופ רענייא טרעפ

 רעגנוי רעד טָאה *?ןענָאז ךייא ךיא לעװ .ָאזלַא,

 רעד זיא הירפ רעד ןיא טנייה סָאד,, ,טרעפטנעענ ןַאמ

 "סָאסירק טנעדוטש ןוא (ךוטסַאּפ) רעפעש רעטמהחירעב

 -ענ זיא רע סָאד ,טנָאז ןטמ ןוא ,ןעברָאטשעג סומָאט {}

 ןעכייר םעד ןופ רעטכָאט איז ,ַאללעצרַאמ רעשלעווייט רעד וצ עבעיל ןופ ןעברָאטש

 "סַאּפ א סלַא טעדיילקרעפ רעדלעוו עזיד ןיא םורעה די טביירט עכלעוו ,ָאמרעלליאונ
 *".טקשוט

 ,טנערפעג רענייא טאה 7? אללעצרַאמ וצ עכעיל ןופ,
 ןיא טאה רע ,זיא ייברעד עטסנהעש סָאד ןוא ; אללעצרַאמ וצ עבעיל ןופ ,עיא

 ,רלעפ ןעיירפ ן'פיוא ןעבָארנעב ןירומ ַא איו םהיא לָאז ןעמ סָאד ,ןעסייהעג האווצ ןייז
 ןעזיד ףױא לייװ ; םיױב-קרָאק םעד ןעבעל עלעװק רעד ייב ןלעפ םעד ייב ןעטנוא

 אה רע סָאד -- טרעלקרע טָאה ,ןעמ טנָאז ,ןײלַא רע איו ןוא -- ןעמ טנָאז ,טרָא |

 ,טנָאזעננָא זעכַאז עכלעזא ערעדנא ךאנ טאה רע .,לָאמ ןעטסרע םוצ ןעפָארטעג איז

 "נעצעג טימ ןעקעמשי אייז לייוו ,ןעבענכָאנ טינ רעבָא ןעלעוו עכילטסייג איד עכלעוו

 טאה רעכלעוו ,ָאיסָארבמַא רעטרהעלעג רעד ,דניירפ רעסיורג ןייז רעבָא  ,יירענעיד

 סעלַא סָאד ,ףױרַאד טהעטשעב ,ךוטסַאּפ ַא ריפ טעדיילקרעפ ךיוא בעיל וצ םהיא ךיז
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 סאד זיא רעבירעד ןוא  טנָאזענָא טאה ָאמָאטסָאסירק איו  ,יונעג ןהעשעג לָאז
 ענייז ןוא איסָארבמַא טעװ עדנע םא סאד ,טנעכער ןעמ ,רהורפיוא ןיא ףרָאד עצנַאג
 דַארַאּפ סיורג טימ ן'ָאמָאטסָאסירק ןעגרָאמ ןעלעוו ןוא ןערהיפכרוד סרעייז דניירפ
 איד ןהעז וצ הטרעװ זיא סע זַא ,בױלנ ךיא .טרָא ןעניזָאד םעד ןיא ןענידרעעב

 ךיא ןעוו ,ןהענוצניה ןעלהעפרעפ טינ לעװ ,סנעטסגינעוו טייז ןיימ ןופ ךיא .ענעצס

 *.ףרָאד ןיא םיהַא ןעמוק ןענעק טינ ןעגרָאמ לעװ ךיא סאד ,ןעסיוו וליפא לָאז
 רימ ; רעכוטסַאּפ ערעדנַא איד טגנאזענ ןעבאה ?,טימ עלַא ןעטלאה רימ,

 *.ןענעיצ איד ןעטיה וצ ןעביילברע:ניא לָאז זנוא ןופ רעװ ,קרונ ןעפרַאװ ןעלעוו
 רעבָא ;אייז ןופ רענייא ןעפורעגבָא ךיז טאה ??ָארדעּפ ,טכער טסאה אודמ

 ס'נעמעלַא ףיוא ןעביילב ָאד לעװ ךיא ;?לרוג ןייק ןעפרַאװ וצ גיהטיונ טינ טאה רהיא

 ןרעּפּפָא ךימ ליוו ךיא לייוו ,סאד אוהט ךיא זַא .,ןענכעו טינ טלָאז רהיא ןוא ,טרָא

 רעד ;ךַאז אזא ןהעז וצ טייקנירעיניינ איד טלהעפ רימ לייוו רעדָא ערעדנַא ריפ

 ןופ רימ טרעטש ,סופ ןיימ ןעכָאטשרעּפ קירוצ גנַאל טינ טָאה רעכלעוו ,ןרָאד
 | ""ןהענ

 ,ָארדעּפ טנאזענ טאה *,ריד רימ ןעקנַאד ןעגעווטסעד ןופ,

 -רָאטשעג רעד רעװ ,ןעגָאז םהיא לָאז רע ןעטעבענ ן'ָאררעּפ טאה טָאכיק ןָאד

 רע זַא ,טרעפטנעענ םהיא טאה ָארדעּפ ,ןעווענ ןענייז עקשוטסַאּפ איד ןוא רענעב

 סָאװ ףרָאד א ןופ ןאמלעדע רעכייר א ןעוועג זיא רענעברָאטשעג רעד סאד ,זיולב סייוו

 ַאקנַאמַאלַאס ןיא טרידוטשעג רהָאי עכילטע טאה רעכלעוו ,גרעב איד ןעשיווצ טנעיל

 ַא רהעז ןוא ןעטרהעלענ א ןופ ןעמָאנ סעד טימ םייהַא טרהעקענקירוצ ךיז טאה ןוא

 רע סאד ?,טצעזענוצ ָארדעּפ טאה, ,ןעמ טנָאז ,טּפױהרעביא,  ,ועשינעמ םענעזעלעב

 סע סאוו ,טסואווענ סעלַא טאה ןוא ןרעטש איד ףיוא ןענַאטשרעּפ טונ רהעז טאה

 ניטכיר זנוא טאה רע ןעד : הנבל רעד ןוא ןוז רטד טימ לעמיה ן'פיוא רָאֿפ טהעג

 ".ןעסּפילע ערעייז טנָאזעגסױארָאפ

 ןָאד טנָאעג טאה "ןעס פילע טינ ,דניירפ רעטונג ,ןעסּפילקע;
 "הנבל רעד ןופ ןוא ןוז רעד ןופ ןעננורעטסניפרעפ איד ןעפורעגנָא ןערעוו, ,טָאביק

 טאה ,טרעמיקעב טינ ןעטייקגיניילק עכלעזא ןענעװ ךיז טאה רעכלעוו ,ָארדעּפ
 זנוא טאה רעש :רעטייוו עטכישעג ןייז טלהעצרע טָאה ןוא טלעטשעגבָא טינ ךיז

 יענ טינ רעדָא םונ ןיז טעװ רֶהָאי סאד בױא  ,תואיבנ ןעגָאז טנעקענ ךױא

 | * .ןעטָארב
 ,טָאביק ןָאד טקרעמעב טאה "?ןענָאז רהיא טלָאז ןעטָארעג טינא
 טנָאזעג טאה ?,טליוו רהיא איו ןייז לָאז ,ןעטָארבעג טינ רטדָא ןעטָארעג טינ,
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 ,רניירפ ענייז ןוא רעטָאפ ןייז ןעבָאה תואיבנ טנייז זַא ,נָאז ךיא ,רוציקכ,א .ָארדעּפ

 סָאװ ,ןָאהטענ רעמיא ןעבאה אייז ןעד ,טכַאמענ ךייר ,טגלָאּפעג םהיא ןעבָאה עכלטוו

 ןעעז רהיא טלָאז ,טנאועג רע טאה ,רהָאי סגיטנייה }  ןעסייהעג אייז טאה רע
 סָאד ;ןעטשרעג ןייק טינ ,סעברא טעעז רהָאי םענעי ןיא ; ץייוו ןייק טינ ,ןעטשרענ
 טעװ רהָאי איירד ענידעמוק איד ןיא ;ליואמיוב ןיא ךייר ןייז טעװ רהָאי ענידעמוק

 יו ,זא ,וא ןעפָארט ןייא ןעבאה טינ רהיא

 טקרעמעב טאה *,(סינטנעקינרעטש) עיגָאלָארטסַא טסייה טּפַאשנעסיװ עזיד,

 ,טָאביק ןָאד

 . סאד ,סייוו ךיא רעבָא, ,ָארדעּפ טנאזענ טאה "?טסייה איז איװ טינ סייוװ ךיא;

 איוו םעד ךָאנ ןעטַאנַאמ עגינייא ץרוק ,רהעמ ךאנ ןוא סעלא סאד טנטקעג טאה רע

 סלַא טעריילקרעפ ןעמיקענ גָאט ןייא רע ןיא ַאקנַאמאלַאס ןופ ןעמוקענקירוצ זיא רע
 ןעשיטנעדוטש ןעטיירב ןייז טאטשנא לעצלעּפ ןעשכֹוטסַאּפ א ןיא ןָאהטעגנָא ,ךוטסַאּפ
 דניירפ רעטיורטרעפ ןייז ךױא ןוא ,דנַאה ןיא ןעקעטש ןעשכוטסַאּפ א טימ קָאר

 טעדיילקרעפ ןעמוקענ זיא ,טרידוטש םענייא ןיא םהיא טימ טאה רעכלעוו ,ָאיסָארבמַא

 -רָאטשעג רעד סאד ,ןעלהעצרעד וצ ןעסענרעפ באה ךיא .םהיא טימ ךוטסַאּפ סלא

 טאה רע סאד ןוא עיזעָאּפ ןעסַאפרעפ ןיא סיורג רהעז ןעוועג זיא ָאמָאטסָאסירק רענעב

 "'רעטאעהט איד ןוא (ןעטכאנהייוו) לעטינ ריפ רעדטיל איד טכַאמעג רעמיא זנוא ריפ

 רעזנוא ןופ טייל טגנוי איד עכלעוו ,רעּפרעק ס'סוטסיוק ןופ םוטדםוי םעד ריפ רעקיטש

 איד סלַא .ןעלעפעג קרַאטש ןעוועג אייז ןענייז ןעדעי ןוא ,טרהיפענפיוא ןעבאה ףרָאד

 סלַא טעדיילקרעפ ןהעזעג ןעטנעדוטש עדייב איד לָאמַא טימ ןעבאה טייל-פרָאד

 -עב טנעקעג טינ ןעבאה ןוא טועדנואוורעפ קרַאטש ךיז אייז ןעבאה ,רעכוטסַאּפ
 ,רעדיילק ערעייז ןעטייב ןעלָאז אייז זַא ,,וצרעד טכַארבעג טָאה אייז סאו ,ןעפיירג

 טאהעג םהיא טאה ןוא טרױט ןעוועג סלאמאד ןיֹוש זיא רעטָאפ םיָאמָאטסָאסירק

 ןוא רעדניר ןוא ףָאש ,םילטלטמ ןוא דנַאל ןיא ןענעמרעפ סעסיורג א ןעזָאלעגרעביא

 רע ןוא ,ררעה רעגיצנייא רעד ןעװעג ןַאמ רעגנוי רעד זיא סעלַא סאד רעּביא ;דלענ
 ,רעטפַאשלעזעג רעטונג א רהעז ןעווענ ןיא רע לייוו ,טנעידרעפ ךילקריוו סאד טאה
 -ענ א טאהעג טאה רע א ,ןעשנעמ עטונ עלַא וצ ךילדניירפ ןוא גיטעהטלהָאװ

 טעריילקרעפ ךיז טאה רע סאד ,ןעזיוועגסיורעה ךיז טאה רעטעּפש ,םינּפ ןעטשטנעב
 ,ַאללעצרַאמ רענהעש רעד ךאנ ןהענכָאנ ןענעק טרָא ןטטסיװ ןעזיד ןיא לָאז רע םוא

 "ײרָאטשעג רעד עכלעוו ןיא ןוא ,טלהעצרע רעהירפ טאה דַארעמאק רעזנוא עכלעוו ןופ

 ןעכדעמ סעזיד רעװ ,ןענאז ךיוא רעבָא ךייא זומ ךיא ,טבעילרעפ ןעוועג זיא רענעב

 טעמכ ןיב ךיא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ביולנ ךיא ןעד ;עסיװ טלָאז רהיא םוא ,זיא
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 ןעוו ,עטבישעג ַאזַא ןערעה טינ ןעבעל רעיא ןיא לָאמנײק טעװ רהיא סאד ,רעכיז
 *.ַאנרַאס איו רעגנעל ןעבעל וליפא טלָאז רהיא

 רעכלעוו ,טָאביק ןָאד טרעפטנעענ טאה ",(הרש) ַארַאפ איװ טניימ רהיא

 ,רעטרעוו איד ןעטיברעפ טאה ךוטסַאּפ רעד איו ןעדיילרעפ טנעקענ טינ טאה
 ןואש ;ָאררעּפ טרעפטנעעג טאה ?,ןערהָאי גונענ ךיוא טבעל *ַאנרַאס איד;

 טינ רימ ןעלעװ ,רעטרעװ איד ןעמכיררעפ קילבנענױא ןעדעי רימ טליװ רהיא ןעוו
 *.רהָאי א ןיא גיטרעפ ןערעוו

 רָאנ סאד באה ךיא, ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ",דניירפ ,רימ טגידלושטנעא
 ,דעישטנוא רעסױרג ארחעז יא ַארַאס וא ַאנרַא ס ןעשיווצ לייו טגָאזעג
 טהענ ;ַארַאפ סלַא רעגנעל טבעל ַאנרַאס איד ,טרעפטנעעג טונ טאה רהיא רעבָא
 *** יעבערברעטנוא טינ רהעמ ןיוש ךייא לעװ ךיא ,עטכישענ רעייא טימ רעטייוו

 טָאה ,ררעה רעניצרַאה רערעייהט ןיימ ,ןעלהעצרעד ָאזלַא ךייא ליוו ךיא,

 זיא רעכלעוו ,רעױּפ א טאהענ םרָאד רעזנוא ןיא ןעכאה רימ סאד, ,טנָאזעג ָארדעּפ

 ,ָאמרעלליאונ ןעסייהענ טאה ןוא רעטָאפ סיָאמָאטסָאסירק סלַא רעכייר ךאנ ןעװעג

 אייב סָאװ ,רעטכָאט ַא טקנעשעג ףיוא תורישע עסיורג רעסיוא טאה טָאג ןעכלעוו

 ,תערצ עגיּפעלק ןימ א שינַאּפש ןיא טסייה (92102) ַאנרַאס *

 ַאנרַאס רעטרעװ ענעטעיברעפ איד טימ ןָאהט וצ ָאד ןענָאה עכלעוו ,ןעלייצ איד *

 -רעּביא רעשטייד רעד .טסקעט ןעשינַאּפש םעד ןיא איו יױנעג רעביא רימ ןעּבעיִג ,ַאר ַא ס ןוא

 םוא ,רעגייטש םענעגייא ןַא ףוא ןעטײברַאוצרעביא עלעטש עזיד ךיז טביולרע 5014 רעצעז
 -רַאמוא ןייז ; ןירעד קַאמשענ רהעמ ןענופעג לָאז ,שינַאּפש ןייק טינ ןעק סָאװ ,רעזעל רעד

 -רעפ םוא העזעל ערעינוא רַאפ ןעטנוא ָאד איז ןעּבעיִג ריס ןוא ןעגנולעג רהעז זיא גנוטייב

 .רעטרעוו ענעטעיּברעפ איד ןופ טַאּפש םעד ןעכַאמ וצ רעכילדנעטש

 /  .(ָארדעּפ טגָאזעג טָאה) * ןערהָאי ס'מעלַאזורעי ןעּבעל וליפא טלָאז רהיא ןעוו... 4
 טָאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה *,ןערהָאי (ס'חלשיתמ) ס'מעלַאזוהטעמ טגָאז;

 ' ,רעטרעוו איד ןעטעיּברעפ ױזַא טָאה ךוטסַאט רעד איוו ןעדיילרעפ טנעקעג טינ

 ןואש .ָארדעּפ טרעפטנעעג טאה *ןענַאטשעג גונעג גנַאל ךיוא זיא (םילשורי) םעלַאזרעיצ

 גיטרעפ טינ לָאמנײיק רימ ןעלעוו רעטרעװ ענוימ ןעטכיררעפ עליו עלַא טליו רהיא ןעוו

 | *.ןערעוו

 טגָאזעג רָאנ סע בָאה ךיא, ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ?,דניירפ ןיימ ,רימ טגירלושטנעא

 סנעגורביא ;רעישרעטנוא רעסױרג ַא רהעז זיא םעלַאזוהטעמ ןוא םעלָאזורעי ןעשיווצ לייוו

 טָאה םעלַאװהתטעמ אוו גנַאל ױזַא ןענַאטשעג סיוועג זיא םעלַאזורעי סָאד ,טכער רתיא טָאה

 *,טבעלעג
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 יורפ עטעטכַאעג איד ןעווענ זיא עכלעוו ,רעטומ רהיא ןעברָאטשעג זיא טרובעג רחיא

 טימ רימ רַאפ איז ףיא העז טָא זַא ,רימ ןיז טבוד סע .דנעגעג רעצנַאנ רעזנוא ןיא

 רערעדנא רעד ןופ ןוא ןוז איד איו טייז ןייא ןופ טנייש סעבלעוו ,טכיזעג םענהעש רהיא

 ַאזא ןוא ןיהטריוו עטנעכייצעגסיוא ַאזַא ןעוועג טפיוהרעביא זיא איז ;הנבל איד איו

 ןיא טָאג ייב ןייז סיװעג רעטציא ןומ המשנ רהיא סָאד ,ןעשנעמ עמירָא וצ עטונ
 .לעמיה

 ןַאמ רחיא ךױא זיא ױרּפ רעטונ אזא ןופ טדױט םעד רעביא סינרעגרע ןופ
 רעטנוא רעטכָאט עכייר ,עננוי ןייז ןעזָאלעגרעביא טאה ןוא ,ןעברָאטשעג ָאמרעלליאוג

 איד ,ףרָאד רעזנוא ןופ רטכילטסייג רעד זיא רעכלעוו ,רעטעפ רחיא ןופ החנשה רעד

 ןָא טנהָאמרעד טפָא זנוא טאה איז סָאד ,ןהעש ױזַא ןעסקַאװעגסױא זיא .יורפננוי

 ,טניישעג ךָאנ טאה סע ןוא ,ןחעש רהעז ןעװעג ךיוא ןיילא זיא עכלעוו ,רעטומ רהיא

 יקַאט זיא ױזַא ןוא ; םייהנהעש ןיא ןעגייטשרעביא איז טטװ רעטכָאט איד סָאד

 טאה ,טלַא רהָאי ןהעצפופ רעדָא ןהעצרעפ ןערָאװעג זיא איז םלש ןעד ;ןהעשענ

 טאה רע סָאװ ,טָאג וצ חבש א ןעבענבָא טזומענ ,ןהעזעגנָא איז טאה סָאװ ,רערעדעי

 עגושמ טעמב רהיא וצ עבעיל ןופ ןענייז עטסרהעמ איד ןוא ,ןהעש ױזַא ןעפאשעב איז

 רעד ןופ טרעדנוזענבָא ןוא ליטש ןעניוצרע וליפא איז טאה רעטעפ רהיא ,ןערָאװעג

 ױזַא טייהנהעש רהיא ןופ ףור רעד ךיז טאה םעד ףױא גידנעקופ טינ רעבָא ,טלעו |

 וצ ןענייז םוהטכייר רהיא ןענעו ךױא איו םעד ןענעװ טָאד ,טעטיירברעפ קראטש

 -נא ןופ ךיוא רָאנ ,ףרָאד רעזנוא ןופ טייל עננוי איד רָאנ טינ ןעמוקעג רעטעפ רחיא

 ןעטעב וצ ,אייז ןופ עטסעב איד יקַאט ןוא ,םורעה טייװ ןעליימ עלעיפ רעטרע ערעד

 עג טינ איז ,טסירק רעגיטכיר ןוא רעכילרהע ןַא סלַא ,רעבָא טאה רע ,דנַאה רהיא

 -נעגיוא םעד ןופ טלָאװעג טאה רע להָאװבָא ,ןעליוו רהיא ןענענ ןעהטַאריײהרעּפ טלָאװ
 ןוא ךילגעמ איו ךינ ױזַא ןעהטַארייהרעפ איז ,גיטייצ ןערָאװעג זיא איז סָאװ ,ןָא קילב

 ןעכילטסיג םעד ןפ חבש םעד וא ;ןענעמרעפ רהיא ךיז ייב ןעטלַאה טינ רחעמ
 טזומ רהיא ןעד ;ףרָאד רעזנוא ןופ רעזייה עלעיפ ןיא טלהעצרעד ךילקריוו ןעמ טָאה

 רעדעי ןיפ טרעװ רעטרע עניילק עכלעזַא ןיא סָאד ,רעטיר רעדנרעדנַאװ ררעה ,ןעסיוו

 א סָאד ,ןעקרעמ ךייא טנעק רהיא ןוא ; טריקיטירק טרעװ סעלַא ןוא טדערעג ךאז

 רעבילרהע ןּוא רעטוג וצ א ןייז זומ ,טרָא-ץניװָארּפ א ןופ טּפױהרעביא .,רעכיקטסיינ

 ?.סעטוג םזויא ןופ ןעדער טרָא ןייז ןופ עטייל עלַא ןעוו ,ןַאמ
 רעיא ;רעטייװ טלהעצרע, .טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ",רהַאװ זיא סָאד;

 *.ןהעש רהעז איז טלהעצרע ,ָארדעּפ רניירפ ,רהיא ןוא ןהעש רהעז זיא עטכישעג
 עטסעב איד זיא סָאד ןעד !דָאגנ ןייז ןָאהטבָא טיג רימ ןופ רָאנ לָאז טָאנע
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 טאה רעטעפ רעד סָאד ,ןענָאז ךױא ךייא זומ ךיאק .ָארדעּפ טגָאזענ טאה ?,הנתמ

 איז ןוא ןעסיוו וצ ןעבענעג ןעמוקענ ןענייז סָאװ איד ןופ ןעדעי ןעגעוו עצינעמעלּפ ןייז

 -עג רהיא טאה ןוא ,ןעטּפַאשנעגייא ןוא עסינטלעהרעפ ענייז טימ טכַאמענ טנַאקעב
 טאה איז ;ןעלעוו ןיילא טעװ איז ןעכלעו ,אייז ןופ םענייא ןעּביילקוצסױא ןעהטאר

 סָאד ןוא ןעהטַאריײה םינ ךאנ ליוו איז סָאד ,טרעפטנעענ לָאמ סעדעי רעבָא םהיא

 רהיא .ןעבעל ןעטעהטארייהרעפ א ןיפ ךָאי םעד ןענָארט וצ גנוי וצ ךאנ זיא איז

 טלָאװעג טינ איז טאה ,עגיטכיר ריפ םיצורת ערהיא ןעמונעננָא טאה רעכלעוו ,רעטעפ

 ךאנ ןעטרעשעב רהיא ןעלהעוו ןוא רעטלע ןערעװ טעװ איז זיב ןעטרַאװ רָאנ ,ןעגניווצ

 ןוא) ןרעטלע סָאד -- גיטביר ץנאנ ןא -- טנָאזענ טאה רע ןעד .שנואו רהיא

 .ןעליוו רעייז ןעגעג ןעהטַארייה וצ ןענניוצ טינ עטייל עגנוי איד ןעפרַאד (סענוקעּפָא

 -עגמורעה ךיז טאה ןעמ רעדייא ,לָאמ א טימ ,גָאט ןייא | ? ןהעשענ זיא סָאװ רעבָא

 - ןופ ןעליוו םעד ןענענ זיא ןוא ןירעפעש א ןערָאװעג ַאללעצרַאמ עליטש איד זיא .,ןחעז

 ערעדנַא איד טיט דלעפ ןיא ןעננאגעג ,ףרָאד ןיא עטייל ערעדנַא ןופ ןוא רעטעפ רהיא

 טצעי זיא איז איו ױזַא ןוא .ףָאש ערהיא ןעטיה וצ ןעגנַאפעגנָא טאה ןוא ןענירעפעש

 ךיא ןעק ,ןעטלַאהעב טינ רהעמ םענייק ןיפ טייהנהעש רהיא טאה ןוא ןעפָא סיורעה

 -פרָאד איו טונ ױזַא עטײגילעדע ,עטייל עננוי עכייר עלעיפ איו ,ןעביירשעב טינ ךייא

 ןענייז ןוא רעפעש ריפ טעדיילקרעפ ,ָאמָאטסָאסירק איוו ױזַא ,ךיז ןעבאה סע ,עטייל

 ןופ רענייא .ןעגנורעלקרע-סעבעיל טימ ןעגנַאנענכָאנ רעטרעיעשַאּפ איד ףיוא רהיא

 טאה רעכלעוו ,רענעברָאטשעג רעד ,טלהעצרע ןיוש בָאה ךיא איו ,ןעזעוועג זיא עזיד

 ,טינ רעבָא טניימ  .טרעטעגרעפ רָאנ ,טבעילענ רָאנ טינ ,טרעביזרעפ ןעמ איװ ,איז

 ןעבענעג ןעבעל םענעטלַאהעגנייא טינ ןוא ןעיירפ רהיא טימ טאה אללעצרַאמ סָאד

 ,גנוטבַא לעיפ ױזַא יז ףיוא טינ איז ,ןיינ ;טייקכילרהע רהיא ןיא ןעלפייווצ וצ ךַאזרוא

 רעבלעוו ,רענייא טינ ָאטינ זיא ,עבעיל רהיא ןעכוז עכלעו ,עלעיפ איד ןעשייווצ סָאד

 טאה איז סָאד ,ןעמהירעב ןענעק טכער טימ ךיז לָאז סָאװ רעדָא ,ךיז טמהירעב

 -טנע איז ,ןעבייררע וצ רהיא יב סעװצ ןייז גנונּפָאה עטסדנימ איד ןעבענעגנ םהיא

 וצ אייז טימ סוא טינ טכייוו ןוא רעפעש איד ןופ טפַאשלעזענ רעד ןופ טינ טפיול

 - אייז ןופ רענייא איו דלַאב ױזַא רעבָא }  ךילדניידפ רחעז אייז טנענענעב ןוא ,ןעדער

 איו ךילרהע ןוא טוג ײזַא ןייז גנוניימ ענייז ךיז געמ ,עבעיל ןופ ןעקרעמ סעּפע טזָאל

 טימ .טייהנערעירפוצנוא טימ יז ןופ געווא םהיא איז טסױטש ,ןעבעג ןעק סע

 איו תורצ רהעמ ןעדנענעג ערעזנוא ןיא ןָא איז טכַאמ רערהיא גנורהיפפיוא רעזיד

 - *עג ןח רהיא ןוא טייהנהעש רהיא ןעד ;ךיז טימ הפנט איד ןענניירב טלָאװ איז ןעוו

 ; גינעהטרעטנוא יז ןעכַאמ ןוא ,רהיא טיִמ ןעדער עכלעוו ,איד ןופ רעצרעה איד עניו
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 ; גנולפייווצרעפ וצ אייז ןעביירט טיײקניצרעהנעּפָא ןוא טייהנעדעירפוצנוא רהיא רעבָא

 א עמַאזױרג ןא איז ןעפור וא רהיא טימ ןעדער וצ איו טינ ָאזלַא ןעסייוו אייז

 ,רעטקָארַאכ רהיא וצ טסַאּפענוצ ןענייז עכלעוו ,ןעמענ ערעדנַא ךאנ ןוא ערָאבסנַאדנוא
 ןעלָאהט ןוא גרעב עזיד עלַא ןיא רהיא טעװ ,טייצ עננַאל א רעיה טביילב רהיא ןעוו

 איז עכלעוו ,רעבאהּבעיל עכיקקילננוא איד ןופ רעדעיל"נָאלק איד ןעכליהבָא ןערעה

 ףנטצוד רָאָאּפ א ןעהעטש ןענַאד ןופ טייוו טינ טרָא ןַא ףוא = ,ןענעקרענַא טינ ליוו

 רָאק ןייז ףיוא סָאװ ,רענייא ןייק ָאטינ זיא סע עכלעוו ןעשיווצ ,,רעמיובנעכוב

 רַאנָאז זיא עכנַאמ ףױא ןוא ,אללעצראמ ןעמָאנ רעד ןעטינשעגנייא ןייז טינ לָאז

 סֵלַא ןערעלקרע ןעלעוו איז ןעטלָאװ רטבאהבעיל ערהיא איו ,ןיורק א טריװַארנעגסױא

 ןעטרָאד ,טצפיז ןּוא רעפעש ןייא טציז ָאד .ןעטייהנהעש עכילשנעמ עלַא ןופ ןיורק איד

 טרעה ןעטרָאד ,רעדעיל"סעבעיל ןענניז ןעמ טרעה ָאד ;טנָאלק ןוא רערעדנַא ןַא טציז

 א רעטנוא רדסכ טכַאנ עצנַאג איד טציז רענייא .,גנולפייווצרעפ ןופ ןעגנַאלק איד ןעמ

 ףוא ךאנ םהיא טניפעג ןוזןעגרָאמ איד ןוא ,זלעפ א רעטנוא רעדָא ,םיוב ןעוָאבמער

 ןוא ןעמיורט ןוא ןערערהט ןיא ןעקנוזרעפ ןעסעזעג זיא רע ואוו ,טרָא ןעניבלעז םעד

 ןיא סָאד ,ץרעמש ןיא ןטקנוזרעפ יוזא ּזיא רעכנַאמ .גיוא ןייק טכַאמענוצ טינ טאה

 סעד טעב ןוא ,דמַאז ןעסייה םעד ןיא םורעה ךיז רע טלעקייק ןעדנוטש-גָאטטימ איד

 עלַא עזיד רעביא א ,דיילטימ ןעבאה םהיא ףױא לָאז רע לעמיה ןעגיצרעהטרַאב
 ,ןעצרעה ןעטרעמיקעבנוא ןוא ןעגנירג א טימ עללעצרַאמ ענהעש איד טריפמואירט

 ןעמהענ טעװ ץלָאטש רהיא ןעוו ,דלודעגנוא טימ ןענערפ ,איז ןענעק עכלעוו ,עלא רימ
 ןעכַאמ וצ ךייוו ןעגנילעג טעװ סע ןעמעװ ,רעכילקילג רעד ןייז טעוװ רעװ ןוא דנע ןַא

 ךיא סָאװ סאד ,טייהנהעש ענעמָאקלָאּפ אזא ןעציזעב וצ ןוא ץרעה סעטראה ַאזַא
 זא ,ןעביוקג רעבירעד ליװ ךיא ןוא תמא רעטסנייר רעד זיא טלהעצרעד ךייא באה
 -ָאטסָאסייק ןופ ךַאזרוא רעד ןטנעװ טקהעצרע טאה דַארעמַאק רעזנוא סָאװ סאד

 טלָאז רהיא סָאד ,ררעה ןיימ ,ךיא הטַאר ךיא .תמא ךױא זיא טדױט סיָאמ

 ,יהעז וצ הטרעוו ןייז טטװ סע ןעד ,גנוגידרעעב ןייז ייב ןייז וצ ןעמַאזרעפ טינ ןענרָאמ

 סננוגיררעעב רעד זיא וצרעד ;דניירפ עלעיפ טאהעג טאה ָאמָאטסָאסירק לייוו
 *,טייוו ליימ עבלאה ןייא רָאנ ןענַאד ןופ טרָא

 קנַאר ךיא ןוא ,טָאכיק ןָאד טגאזענ טאה ?,ןעמאזרעפ טינ סע לעװ ךיא;
 -תענעגנַא רעיא טימ טּפַאשרעּפ רימ טאה רהיא סעכלעוו ,ןענינגרעפ סָאד ריפ ךייא

 * ננולהעצרע רעפ

 איר ןופ טפלעה א טינ סייוו ךיאא ,ךוטסַאּפ רעד טרעפטנעעג טאה  *!ָא
 רעבָא ;רעבאהבעיל ס'ַאללעצרַאט טימ ריסַאּפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטכישעג עג
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 טעװ רעכלעוו ,ךוטסַאּפ א ןעפערטנָא סנטנעוורעטנוא .2כייללעיפ רימ ןעלעוו ןענרָאמ
 ןהענ טלָאז רהיא ךיילג רהעז ןייז טעוװ רעֿבָא טצעי ,רהעמ ןעלהעצרעד ןענעק זנוא

 / ןעדַאש ןעק טכַאנ רעד ןופ והט רעטלַאק רעד לייוו ,ןַאד א רעטנוא ץעגרע ןעפָאלש

 ,רעבלעזַא זיא ,טנעלענוצ ךייא באה ךיא ןעכלעוו ,בלֲאז רעד להָאװבָא ,דנואוו רעיא
 | * ןעבָאה טינ ארומ ןייק ןיוש טפרַאד רהיא סאד

 עטכישעג רעננַאק ןייז טימ ןוטסַאּפ םעד טאה רעכלעװ ,ָאצנַאּפ ששטנאס
 ןענעל ךיז לָאז רע ,ןעטעבענ ןררעה ןייז טאה ,לעווייט םוצ ןעשנואווענ גנַאל ןיוש
 טכַארבענוצ טָאה ןוא ןָאהטעג שע טאה טָאכיק ןָאד ,עקרוב ס'ָארדעּפ ןיא ןעפָאלש
 ןירעלהעפעב ןייז ןענעװ ןעקנַאדעג עסיז ןיא טכַאנ רעד ןופ לייהט ןעגירביא םעד
 -ענ ךיז טאה ;ןשטנַאס .רעבָאהבעיל ס'ַאללעצרַאמ ןופ רעגייטש םעד ףיוא אעניצלוד
 רעכילקילגנוא ןא איו טינ ןעפָאלשעג זיא ןוא ןעטנַאניצָאר ןוא לעזע םעד ןעשיווצ טנעל
 ,םעלק ענעקורט ךָאנ רענייא איוו רָאנ ,רעכָאהבעיל
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 ,ןעגנוריסַאּפ ערעדנַא ןוא ַאללעצרַאמ ןירעפעש רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ ףוס רעד

 ררוד ןעכָארבעגכרוד ןענרָאפ רעד טאה ןַהפ
 ,טיז-חרזמ ןיא רעטסנעפינענָאקלַאב איד

 -פיוא רעכוטסַאּפ"נעגעיצ סקעז איד ןופ ףניּפ ןענייז
 .ןעבָאה ןוא טָאכיק ןאד טקעוועג ןעבָאה ,ןענַאטשעג א

 יעב וצ םהיא טיירג ןענייז אייז סָאד ,טנָאזעג םהוא

 טאהענ טינ הטרח ןייק ךאנ טאה רע בוא ,ןעטיילנ
 - -קרעמ איד ןעקוקנָא ןהעג וצ גנַאלרעּפ םעד ףיוא

 ןָאד .ןָאמָאטסָאסירק ןופ גנוגידרעעב עגידריוו
 טינ קרַאטש ױזַא ךַאז ןייק טאה רעכלטוו ,טָאכיק

 טאה ןוא ,ןענַאטשעגפױא זיא ,עזיד איו טננַאלרעפ =!
 ןוא דרעפ םעד ןעלטָאז וצ ךיילג ןָאשטנַאס ןעליופעב ןץ//

 תוהיש ןהָא ןָאהטעגבָא סע טאה רע ;לעזע םעד * |
 ,געװ ןיא געװַא םעד ְךָאנ ןיילג זיא טפַאשלעזענ איד ןוא

 א ףיוא ןעבָאה אייז סלַא ליימ לעטרעפ ןייק ןעגנַאנעגבָא טינ ךאנ ןענייז אייז
 עצרַאװש ןיא ןָאהטעגנָא ,וצ אייז וצ גידנעהעג רעכוטסַאּפ סקעז ןהעזעג געוויציירק
 -נרָאד עסיורנ טימ ,ןענירַאמזָאר ערעטיב ןוא ןעסערּפיצ טימ טצנערקעב ןוא ןעצלעּפ

 ףיילילעדע רָאָאּפ א ןעמוקעג ןענייז עזיד טימ ךיילנוצ ,רנעה איד ןיא םנעקעטש

 ,תערכָאנ .סופ וצ רענעיד איירד ןופ טעטיילנעב ,רעדיילק-עזייר ענהעש ןיא דרעפ ףיוא
 אייז ןיהואוו טגערפענ אייז ןעבאה ,טסירנעב ערעדנא איד ענייא ךיז ןעבָאה אייז איו
 .לנונידרעניב רעד ןופ טרָא םוצ ןערהָאּפ עלַא אייז סָאד ,,גידנערהַאפרע ןוא ,ןעהענ
 יענייז עכלעוו ,ןעררעה איד ןופ רענייא .ןעמַאזוצ געוו רעייז טצעזענטרָאפ אייז ןעבָאה
 ּורעה ,בױלג ךיא; !רַארעמַאק ןייז וצ טגָאזעג טאה ,דרעפ איד ףיוא ןעסעזעג
 עטלאהעגפיוא ןעֶָאה ְךיִז ןעלעוו רימ סָאװ ,ןעסירדרעפ טיִנ זנוא טעוו סע ,ָארלַאװי
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 עכלעוו ;ןעכַאז עגידריווקרעמ עלַא איד טול ןעד ;  גנונידרעעב עזיד ןהעזוצנָא םוא
 -רעמ רעד ןופ ןּוא םענעברָאטשעג םעד ןופ טלהעציע זנוא ןעבאה רעכוטסַאּפ עזיד
 ,ךילנהעוועג-רעסיוא ןהענוצ גנוגידרעעב איד טעװ ,ןירעפעש רעשירעד

 רָאנ טינ טלָאװ ןואָא ,ָאדלַאװיװ טרעפטנעענ טאה "?ױזַא ךיוא ןיימ ךיא;
 / ".ןהעװצנָא סָאד םוא ןעטלַאהעגפיוא ךימ געט עלעיפ רָאנ ,נָאט ןייא |

 ןַאללעצרַאמ ןענעוו טרעהענ ןעבאה אייז סָאװ ,טגערפעג אייז טאה טָאכיק ןָאד
 "הירפ ןיא ןעבאה אייז סאד ,טרעפטנעעג טאה רעדנעזייר רעד .ןָאמָאטסָאסירק ןוא
 ןיא טעריילקעג ןעווענ ןענייז אייז סָאד גידנעהעז ןוא רעפעש איד ןעּפָארטעגנָא ןענרָאמ
 ופ רענייא טָאה ענַארפ עזיד ףױא ןוא ךַאזרוא איד טנערפעג אייז ןעבאה ,רעיורט
 גנורהיפפיוא רענידריווקרעמ ןוא טייהנהעש רעכילנהעוועננוא רעד ןענעוו טלהעצרע אייז
 עננוי עלעיפ איד ןעגעוו ןוא ַאללעצרַאמ ןעמָאנ ן'טימ ןעכדעמירעפעש ןעסיווענ א ןופ
 "סָאסירק ןופ טריוט םעד ןענעו ךיוא ןוא טבעילענ רחיא ןיא ךיז ןעבאה עכלעוו ,טייל
 טלהעצרע טאה רע ,ץרוק ; טצעי סָאד ןעהעג אייז ננונידרעעב ס'עמעוו וצ ,ןָאמָאט

 ,ןטָאכיק ןָאד טלהעצרעד טאה ָארדעּפ איו ױזַא סעלַא
 ;סערעדנַא ןַא ןעבײהעגנָא ךיז טאה סע ןוא טנידנעעג ךיז טאה ערּפשעג סעזיד

 "עב טהעג רע סָאװ השעמ איד ןיא סָאװ ,ןטָאכיק ןָאד טנערפעג טאה ָאדלַאװיװ
 ,דנענעג עכילדעירפ עגיהור ַאזַא ךרוד טנעפַאװ

 ,ןהענ וצ סרעדנַא טינ רימ טביולרע, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ףורעב ןיימ,

 עכַאװש איד ריפ ןערָאװעג טכַארטענסױא רָאנ ןענייז עהור ןוא רעלעב ,סעקנַאילוה

 ,ענעי ריפ טמיטשעב ץענייז ןעּפַאװ ןוא עהורנוא ,טייקנילעזחימ רעּבָא ;טײליפָאה

 שטָאב -- ןיב ךיא עכלעוו ןעשיווצ ?,רעטיר עדנרעדנַאװ; ןָא טפור טלעוו איד עכלעוו

 *.רעטסנעלק רעד -- ןייז וצ הטרעוו טינ סע ןיּב ךיא

 םוא ןוא ,רעטקיררעפ א זיא רע סָאד ,ןעזעיוועג ןעמעלַא אייז טאה עדער עזיד

 ,טנערפעג ָאדלַאװיװ םהיא טאה ,טרעהענ רע םיענושמ טרָאס רעכלעוו וצ ןהעז וצ

 ,רעטיר עדנױעדנַאװ סנױזַא סָאד ןענייז סָאװ
 ןופ עטכישעג איד ןוא סעקינָארק איד ןעזעלענ טינ טייקגירענג רעיא טאה;

 -עב איד ןעבעירשעב ןערעוו סע עכלעוו ןיאע ,טָאכיק ןָאד טגערפענ טאה *?דנַאלגנע
 רעד ןיא ףילנהעווענ ןעפור רימ ןעכלעוו ,רוהטרַא גינעק םעד ןופ ןעטַאהט עטמהיר

 ךיירגינעק ןעצנאנ םעד ןיא טהענ סע ןעכלעוו ןופ ןוא ,םוטרַא גינעק ךארּפש רעשינַאּפש

 טינ זיא רע סָאדײ ,ענַאז טטנַאקעב ןײמענלַא איד ןוא עטלַא איד ןעינַאטירב-סױרג
 סָאד ןוא ,עָארק א ןיא ןערָאװענ טלעדנַאװרעּפ ףושכ ךרוד זיא רע רָאנ ,ןעברָאטשענ

 ןייז ןוא ןיױרק ןייז קירוצ ןַענירק ןא ןֶערֶעינֶער רערעיװ טייִצ ועד ט מס טעװ רֶע

 ו
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 ןייק טאה טנייח זיב ןָא טייצ רענעי ןופ סָאװ ךאאזרוא איד זיא סָאד ? רעטּפעצס

 -עג זיא נינעק ןעטונ ןעזיד ןופ טייצ רעד וצ .עָארק א טעטדױטענ טינ רעדנעלגנע

 םעד ןופ רעטיר איד, ןעמאנ ץטימ ןעדרָא"רעטיר רעטמהירעב רעד ןערָאװעג טעדנירג

 טלהעצרע טרעװ סע איװ טַארוקַא ןעמוקעגרָאּפ ןענייז סלָאמַאד ןוא ?,שיט ןעדנור

 ןיגינעק רעד ןוא עעז םעד ןופ טָאלעצנַאל רעטיר םעד ןעשיווצ ןעטכישעגיסעבעיל עלַא
 איד ןעוועג זיא ַאנָאננַאטניװק עמַאד עגידריוורהע איד עכלעוו ןעשיווצ - ,ַארבעניג

 ןעמ סעכלעוו ,דעיל עטנַאקעב סָאד ךיױא טמַאטש סע ןענַאװ ןופ ןוא ,ןירעלטימרעפ

 ; ןעינַאּפש ןיא ןענניז טפָא ױזַא טרעה

 רעטיר רעלדע ןַא זיא לָאמנײק

 טנעידעּב ױזַא ןעמַאד ןופ ןעויעג

 ןיא רע תעשב טָאלעצנַאל או

 -- ,ןעמוקעג ןעינאטירּב ןופ

 סעבעיל ענײז ןופ עטכישעג ענהעש ,עכילבעיל איד טמוק ןעכַאז עזיד ךאנ ןוא
 גלעמלַא ןעדרָא"רעטיר רעד ףיז טאה ןָא טייצ רעד ןופ ,ןעטַאהט-נעדלעה ןוא

 טּפוהרעביא ןענייז ןעדרָא ןעזיד ןופ ,רעדנעל ענעדעישרעפ איד רעביא טעטיירבעגסיוא

 עלא טימ ןעיללַאנ ןופ סידַאמַא רעשידלעה רעד ןעטַאהט עסיורג ןיא טמהירעב ןעוועג

 -סקילעפ רעניהטומ רעד ,רוד ןעטפניפ ןוא ןעטרעפ םעד זיב ךאלקינייא ןוא ןהיז ענייז

 גונעג חכב טינ טאה ןעמ ןטכלעוו ,רעסייוו רעד עטנַאריט ןוא ןעינַאקריה ןופ עטרַאמ

 ערטזנוא ןיא ךאנ טדערעג ןוא טרעהעג ,ןעהעזעג טעמכ ןעבאה רימ ןוא  ;ןעבױלוצבָא

 רענייק ןעכלעוו ,דנַאלנעבעירג ןופ סינַאילעב ןָאד רטטיר ןעשידקעה םעד טימ ןעטייצ
 ופ גנוטיידעב איד זיא ,ןטררעה ענימ ,סאד טָא .ןענעיזעב טנעקעג טינ טאה

 ,טלהטצרט ךייא באה ךיא ןעכלעוו ןופ ,רעד זיא ןעדרָא רעייז ;רעטיר עדנרעדנַאװ

 קא ,טגָאזטנ ןיוש ךייא באה ךיא איוו ,שנעמ רעגידניז ,ךיא רעהענ ןעדרָא ןעזיד וצ ןוא

 רעבירעד וא .ףױא ךיא טיה טיהענבָא ןעבָאה רעטיר ענעי עכלעװ ןעלנער איד
 םעד טימ עלעפוצ ןעכוז וצ סענעטסיװ ןוא רעטרע עמַאזנייא עזיד ךרוד ךיא רעדנַאװ

 לאזקיש סאד עכלעוו ,ןעשנעמ עטסכילרהעפעג איד ןענעג ןעכעטש וצ ךיז ןעליוו ןעטסעפ
 *.עטקירדרעטנוא ןוא עכַאװש איד ןעפלעה וצ םוא וצ רימ טקיש

 סיטָאכיק ןָאד סאד ,ןהעזעגנייא טוג עדנעזייר איד ןעבאה רעטרעװ עזיד ןופ
 טרָאס א ריפ סאוו טסואוועג טצעי ןעבאה אייז ;  טרהירעג ןעוועג זיא דנַאטשרעּפ

 ,רערעדעי איוו טרעדנואוועג ךיז ןעבאה ןוא ּפָאק םעד טהערדוצ םהיא טאה תענושמ

 זיא רעכלעוו ,ָאדלַאװיװ .לָאמ ןעטסרע םוצ טנרעלעג ןענעק םהיא טאה רעכלעוו

 ןעוָאל טלָאװעג םהיא טָאה ,שנֶעמ רעֶניִטְסל א ןוא רֶעטייִׁשֶעַג א רהעז ןעוועג
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 געװ םעד ןופ לייהט ןענירעביא םעד םוא ץתענושמ ענייז ןופ רהעמ ךאנ ןעקחעצרעד
 וצ טנָאזעג רעבירעד טאה ןוא ,ןעכַאמ וצ םהענעננַא ץַאלּפ"סגנונידרעעב םעד זיב

 טאה טייקנידענג רעיא סָאד ,רעטיר רעדנרעדנַאװ יורעה ,טכוד רימ, :םהיא

 ,ביולג ךיא ; טלעוו רעד ןופ ןענָאיסעּפָארּפ עטסרעווש איד ןופ ענייא ןעבילקעגסיוא

 איו רעווש ױזַא טינ זיא טייל-רטטסיולק רענַאיװהטרַאק איד ןופ ןעדרָא רעד סאד
 | - *רעזיד

 -טנעעג טאה "?,רעווש ױזַא ןייז ךיז נעמ טייל-רעטסיולק ענעי ןופ ןעדרָא רעד,
 איו טכעוו איד ריפ גיהטיונ ױזַא זיא ןעדרָא רענעי בוא ױעבָא, ;טָאכיק ןָאד טרעפ

 רעד טוהט ןעגָאז וצ טײהרהַאװ איד ןעד ;קרַאטש רהעז ךיא לעפייווצ ,רעזיד

 - טינ ןַאטיּפַאק ןייז ופ להעפעב םעד סױא טרהיפ רעכלעו ,טַאדלָאס רעכַאפנייא

 - טימ ליוװ ךיא ,להעפעב םעד םהיא טיג רעכלעוו ,ןייֵלַא ןַאטיּפַאק רעד סֵלַא רעגינעוו

 ;ןעדעירפ ןוא עחור ןיא טלעוװ רעד ןענעוו טָאנ ןעטעב עכילטסייג איד סאד ,ןעגָאז םעד
 ערעדנַא סאוו ,סאד סױא ןערהיפ ,רעבָא ,רעטיר עדנרעדנַאװ ןוא ןעטַאדלָאס רימ

 דנעה ערעזנוא ןופ טפַארק רעד טימ טלעוו איד ןעצישעב רימ סאוו םעד טימ ,ןעטעב
 ןירעטנוא רָאנ ךַאד א רעטנוא טינ ןוא ,ןעדרעווש ערעזנוא ןופ ףרַאש םעד טימ ןוא

 ,טסערפ עטלַאק איד ןיא רעטניוװ ןוא ןוז רעדנענערב רעד ןיא רעמוז ,לעמיה ןעיירפ

 ענייז טליפרע עכלעו ,דנַאה איד וא דרע רעד ףױא רענעיד סיטָאנ ןענייז רימ
 טרהיפעגסיוא רָאנ ןעק געירק םוצ טרעהענ סאו סעלא איו יוזא ,טייקניטכערעג

 רעזיד וצ רעביא ױזַא ךיז ןעבעינ עכלעוו ,איד ןעבאה ,טײברַא ןוא הימ ,סייווש ךרוד ןערעוו

 טימ ןעפלעה עכַאװש איד ןעליוו עכלעוו ,ענעי סלַא רהעמ ןהעטשוצסיוא ,ןָאיסעּפָארּפ
 ליװ ךיא  .ןיילא ךיז ריפ גינעוו רהעז ןָאהט ןענטק עכלעוו ןוא ,טעבעג עניהור ,עליטש

 םעד ןופ דנַאטש רעד איו טונ ױזַא זיא דנַאטשירעטיר רעד סאד ןענָאז טימרעד

 דייֵל ךיא סָאװ םעד ןופ ןעגָאז רָאנ לי ךיא ; רעדורב"רעטסיולק םענעסָאלשעגבָא

 ,רעכילנעלק ,רערעווש לעפייווצ ןהֶא זיא דנַאטשײרעטיר רעד סאד ,סיוא העטש ןוא

 ,לעּפייווצ ןייק זיא סע ןעד ;רעניצומש ןוא רעניּפמול ,רעדנעלע ,רעניטשרוד ,רעגירגנוה

 לעיפ טאהעגנ ןעבאה ןעטייצ עגידרעהירפ איד ןופ רעטיר עדנרעדנַאװ איד ךיוא סאד
 ןעברָאװרע ןעבאה אייז ןופ ענינייא וליפא ןעוו ןוא ; ןענעל רעייז ןיא ןהעטשוצסיוא

 רעהירפ טפרַאדעג ךָאד אייז ןעבאה דנעה ערעייז ןופ טפארק איד ךרוד ןעבייר-רעזייק

 . עלַא ךאנ ןוא : ןעמוסעג וצרעד ןענייז אייז זיב סייוש ןוא טולב לעיפ ןעסעינרעפ

 ןעגנונפאה ערעייז ןעטלָאװ רערעביוצ ןופ ףליה ןייק טאהענ טינ ןעטלָאװ יז ןעוו ,ןעכאז
 *.ןערָאװעג טכיירגרעד טינ טלָאװ לעיצ רעייז ןוא טשינרָאג וצ ןערָאװעג

 ָאדלָאװיװ טרֶעֶפְטנֶעַענ טאה *נְנייֵמ עֶגיִבלעז איִד ךױא באה ךיא ,
 : ; ָא
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 איד ןופ ןָאיסעּפָארּפ רעד ןיא טינ רימ ןעלעפעג עכלעוו ןעכַאז עלעיפ איד ןופ ענייא

 סעכילרהעפעג א ןעכַאמוצטימ ןעבאה אייז ןעו ;עזיד ןיא רעטיר עדנרעדנאוו

 אייז ןעקנעד ,ןָאק ןיא ןעכעל רעייז ןעלעטש ןעפראד אייז ןעכלעוו ןיא ,רעייטנעבַא
 ,לַאפ ַאזַא ןיא ןָאהט וצ טטטכילפרעפ זיא טסירק חעדעי איו ,טָאנ ןָא טינ לָאמנייק

 ,טײקטכָאקרעפ אזא טימ ןוא ןערב ַאזַא טימ ןעמַאד ערעייז וצ ךיז ןעדנעוו אייז רָאנ

 ינעצעג טימ רימ טקעמש סאד ;סניטענ ערעייז ןטוועג ןעטלָאװ אייז איו סעּפע
 "הרז-הדובע טימ ,טסנעיד

 טינ לַאפ ןייק ףיוא ןעק סאד, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ררעה ןיימ,
 טינ טלָאװ סרעדנא ןאהט לָאז רעכלעו ,רעטיר רעדנרעדנַאװ רעד ןוא ,ןייז סרעדנא
 רעד סאד ,טרהיפעגנייא יוזא רעטיר איד אייב ןיוש זיא סע ןעד ;טכילפ ןייז ןעטיה

 ועבאה ףרָאד ,ףּפמַאק ןעניטכיוו א ןעכאמוצטימ טאה רעכלעוו ,רעטיר רעדנרעדנַאװ

 איוו ,רהיא וצ ןעדנעװ ךילבעיל ןוא טפנַאז ןעניוא ענייז ףרַאד ןוא ךיז ראפ עמַאד ןייז

 רעכילרהעפענ ןייז ןיא ןעציש וצ ןוא ןעגיטסנינעב וצ םהיא ןעטעבעג איז טלָאװ רע

 ןעגעווטסעד ןופ רע זומ טינ םהיא טרעה רענייק וליפא ןעוו ןוא  ;גנומהענרעטנוא

 רהיא וצ יז טינ רע עכלעוו ךרוד ,ןעלמרומ רענהייצ איד ןעשיווצ רעטרעוו עגינייא

 עלעיפ עטכישענ רעד ןיא רימ ןעניפעג םעד .ןופ ןוא ; ןעצראה ןעצנאנ ן'טימ רעביא

 לָאמנייק ןעדנעוו (רעטיר איד) אייז סאד ,טנָאזעג טינ ךָאנ זיא טימרעד  ,ןעגעיּפשיײב

 -עלטנ ןוא טייצ גונענ ךיוא םהיא טביילב וצרעד ןעד ;טָאנ וצ רעטרעוו ערעייז טיג
 * ףפמַאק םעד ןופ טייצ רעד ןיא טייהנעג

 רימ אייב ךאנ זיאע ,רעדנעזייר רעד טרעפטנעעג טאה "?ןענעווטסזד ןופ ןוא,

 אייווצ ןעװ סאד ,ןעזעלעג באה ךיא ןעד ;םעד ןענעװ לעפיוווצ א ןעבעילברעפ ץלַא
 ערעייז םוא אייז ןעוועריק ,ןערָאצ ןיא ןיירעה ןעמוק אייז ןוא ךיז ןעקטרעוו-וצ רעטיר

 םוצ רענייא ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא וצ ןעפיול ןוא דלעפ קיטש א געװַא ךיז ןענָאי ,דרעפ

 רעזיד ןיפ ףוס רעד ןוא ,ןעמַאד ערעייז וצ ןענירעד ןעטימ ןיא ךיז ןעדנעוו ,ןרעדנא

 -ענברוד א דרעפ ןופ ןעקור ן'טימ בָארעה ךיז טעילוק רענייא סאד ,זיא סינעגעגעב

 ןעלַאּפענבָארעה ךױא טלָאװ רערעדנא רעד ןוא ,זעיּפש ס'רענגעג ןייז ןופ רענעכָאטש
 ס'דרעפ ןייז ןָא טּפצכעגנָא טייצ רעטכער וצ טינ ךיז טלָאװ רע ןעוו ,דרע רעד ףיוא

 רענעגָאלשרעד רד ױזַא איו ,ןחעטשרעפ טינ גיטּפַאהרהַאװ ןעק ךיא -- ; סעלרוק

 עכלעוו ,טײברַא ץאזא ןיא טָאג וצ ןעדנעוו וצ ךיז טייצ ןעבאה ןענעק ראג לָאז רעטיר
 עכלעוו ,רעטרעװ איד טלָאװ רע ןעוו ,ןעוועג רעכיילנ טלָאװ סע ,גיטסַאה וצ טהעג
 ריפ טסַאּפ סע איװ טרַא ץאזא פיוא טצונעב ,עמַאד ןייז וצ טעדנעוװעג טאה רע
 ערגרעדגאװ עלא םינ סאד ,קנעד ךיא לייוו ,טּפױהרעביא ןוא ,טסירק ןעטוג א
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 ךָאד ןענייז אייז ןופ עלַא טינ ןעד ,ןעדנעװ וצ ףיז עכלעוו וצ ,ןעמַאד ןעבָאה רטטיר |
 *.טבעילרעפ

 "נוא זיא סע ,גָאז ךיא} ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טָאה *!ןייז טינ ןעק סָאד; |
 ױזַא ןעק רע ןעד ;עמַאד ןייק ןעבָאה טינ לָאז רעטיר רעדנרעדנַאװ א זַא ,ךילנעמ

 ןעזעלעג טינ ךָאנ רעכיז טָאה ןעמ ןוא ; ןרעטש ןהָא לעמיה רעד איו עבעיל ןהָא ןייז

 .סָאװ ,רעד לייוו ,עבעיל ןהָא ןטמוקענרָאפ זיא רעטיר א דעכלעוו ןיא ,עטכישעג ןייק
 ,רעטיר א סלא ןערעװ טנעקרענַא טנעקעג טינ טלָאװ ,עבעיל ןייק טאהענ טינ טלָאװ

 "רעטיר םעד ןיא ןיא רעכלעוו ,רזממ ַא ריפ ןעטלאהעג םהיא טלָאװ ןעמ ןרעדנָאז

 ן'רעביא רעבױר א ןוא בנג א איו ןרעדנָאז רעיױהט ן'ברוד טינ ןיירעה סָאלש

 *,ןַאמרַאּפ

 בָאה, ,רעדנעזייר רעד טרעפטנעעג טאה ",טינ תועט ןייק בָאה ךיא ןעוו ךָאד,

 ןופ סידַאמַא ןעשידלעה םעד ןופ רעדורב רעד ,רָאַאלַאג ןָאד סָאד ,ןעזעלעג ףיא

 ,ןעדנעוו וצ ךיז רעכלעוו וצ ,עמאד עטמיטשעב ןייק טאהעג טינ לָאמניײק טָאה ,ןעיללַאנ
 םהיא טאה ןעמ הברדא ,ןערָאװענ טעטכַאעג רעגינעוו טינ םעד ןענעוו רע זיא ךָאד ןוא

 *.רעטיר ןעטמהירעב ןוא ןעשידלעה א רהעז ריפ ןעטלַאהענ

 ןוא/ .טרעפטנעעג טָאכיק ןָאד טאה ??,טינ רעמוז ןייק טבַאמ בלַאוװש ןייא

 ,טבעילרעפ קרַאטש .רהעז םייהענ ןיא ןעווענ זיא רָאאלאנ ןָאד זַא ,ךיא סייוו וצרעד

 זיא סע ,רעמיצנעיורפ ענהעש עלַא וצ טָאהעג טאה רע עכלטוו ,עבעיל רעד רעסיוא
 טלהעווענסיוא טאה רע עכלעוו ,ענייא טַאהעג טאה רע סָאד ,טמיטשעב ץנַאג רעבָא

 ןעד ,םייהעג ןיא טעדנעווענ טפָא ךיז טאה רע רעכלעוו וצ ןוא ןירעלהעפעב ןייז סלַא
 "עג א טבעילעג טאה רע סָאװ ,ערהע ןַא ריפ טנעבערעג ךיז סע טאה רע
 ?/) ,םייה

 "רעפ ןייז לָאז רעטיר ףעדנרעדנַאװ רעדעי סָאד ,גיטכיוו ױזַא זיא סע ןעוו,

 ךױא טייז רהיא סאד ,ןענכער ןעמ געמ} ,רעדנעזייר רעד טגָאזענ טאה ?,טּבעיל

 -עב ױזַא טינ טייז רהיא ןעוו ןוא ;ןעדרָא ןעזיד וצ טרעהענ רהיא לייוו ,טבעיקרעפ

 -לטזעג רעטוג רעזיד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ךייא ךיא טעב ,רָאאלאנ ןָאד איו ןעטלאה

 ,טרָא םעד ,ןעמָאנ םעד ןעכַאמ וצ טנַאקעב זנוא ןעמָאנ םענענייא ןיימ ןיא ןוא טפַאש
 ןעצעש סיוועג ךיז טעװ עכלעו ,עמַאד רעייא  ןופ טייהנהעש איד ןוא דנַאטש םעד
 רהיא איו ,רעטיר רעגידריוו ַאזַא סָאד ,ןעסיוו טעװ טלעװ עצנַאנ איד ןעוו ,ףילקילג
 | *?.רענעידעב ןוא רעּבָאהבעיל רהיא זיא ,טייז

 סייװ ךיאא !טנָאזענ טאה ןוא ץפיז ןעפעיט א ןעבענעג טאה טָאכיק ןָאד

 ךיא זַא ,ןעסיוו לָאז טלעוו איד סָאד ,םיג רעדָא טשניו ןידנייפ עסיז ןיימ ביוא ,טיג
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 ךייא ךיא זומ ,ךילדניירפ ױזַא ךימ טעב רהיא איו יױזַא רעבָא ; רענעיד רחיא ןיב

 אל ןיא ףרָאד א ,ָאסָאּבָאט ןיא טרָא רהיא ,שעניצלוד זיא ןעמָאנ רהיא סָאד ,ןענָאז

 ןיגינעק ןיימ זיא איז לייוו ,ןיסעצנירּפ א םנעטסגינעוו איז זיא דנַאטש ןופ ;ַאשטנַאס
 איז ןעד ,טייהנחעש עכילשנעמ איד רעביא טנייטש טייהנהעש רהיא ;  ןירעשרעה ןוא

 איד עכלעוו ,טייהנהעש ןופ סנעכייצ עכילפיירגעבנוא ןוא עכילביולננוא עלַא טָאה

 א זיא ןרעטש רהיא ,דלָאג ןיא רָאָאה רהיא ; ןעמַאד ערעייז ןופ ןעביירשעב ןעטעָאּפ

 ןעקַאב ערהיא ,ןענוז !עניוא ערהיא ,,סנעגיובנענער ןענייז ןעמערב ערהיא ,דלעפ ןדע"ג
 ,רעטסַאבַאלַא ולאה רהיא ,לרעּפ רענהייצ ערהיא ,ןעלַארָאק ןעּפיל ערהיא ,ןעזָאד

 װא ;עענש איו טוה עסייוו רהיא ,ןייבנעפלע דנעה ערהיא ,רַאמרַאמ טסורב רהיא

 ןיימ ךָאנ ןענייז ,טלעוו רעד רַאפ ןעזייוו וצ ךיז טמעש איז עכלעוו ,ןעלייהט ענעי

 אייז ןעק עבעיל עמייהעג איד רָאנ סָאד ,ןעפַאשעב ױזַא גנונייצרעביא ןוא גנוניימ

 | *.ןעביילגרעפ טינ טלעװ רעד ןיא ְךַאז ןייק טימ ןוא ןרעדנואוועּב
 .רהיא ןענעוו, ,ָאדלַאװיװ טנערפענ טאה ",ןעסיוו סאווטע ךיוא רימ ןענעק,

 *? עילימאפ ןוא םַאטש

 עטלא איד זופ טינ טמַאטש איז, !טרעפטנעענ טָאכיק ןָאד טאה ףיורעד
 רעדָא סַאנגָאלָאק טרעיינ איד ןופ רעדָא ,ןענָאיּפיצס רעדָא ,רעײַאק ,רעיטרוק עשימיור

 ;אינָאלַאטַאק ןופ סעדעסעווקער רעדַא סַאדאקנָאמ איד ןופ טינ ךיוא = ; סיניסרוא

 איד ןופ טינ ךיוא ;איצנעלַאװ ןופ סַאװָאנַאלליװ ןוא סָאללעבער איד ןופ טינ ךיוא

 ,סַאעררוא ,סענָאגַאלַא ,סאנול ,סָאללערָאפ ,סיטרענַאקָאר ,סָאצונ ,סעסקָאפַאלַאּפ

 סַאצעדנַאמ ,סעװקירנַאמ ,סאררעצ איד ןופ טינ ,ןָאנַארַא ןופ סָאעררונ ןוא סעצָאפ

 סעסענעט ןוא סַאללַאּפ ,סערטסַאקנעלַא איד ןופ רעדָא ,ןעיליטסַאק ןופ סנַאמצונ ןוא
 רעכלעוו ,םַאטש א ,ַאשטנַאמ אֹל ןיא סָאסָאבָאט איד ןופ ןרעדנָאז ,לַאנוטרָאּפ ןופ

 ןעילימאפ עטסעטמהירעב ןוא עטסערנ איד ןרעפעיל ןעק רעכלעוו רעבָא ,יינ ךאנ זיא
 -רעביא טינ םענייק ןופ ףימ ףיא זָאל ראז רעד ןיא ; תורוד עגיטפניקוצ איד ןופ

 רעטנ:א ןעבעירשעג טאה ָאניברעצ עכלעוו ,גנוננידעב רעד רעטנוא ןעדייס ןערַאּפש
 ;ָאדנַאלרָא ןופ ןעפַאװ איד

 ,ןערהיר ןעפַאװ עזיד טינ לָאז רענייק

 * ,ןערהיפ טינ געירק ןייק ןעק ןָאדנַאלָאר טימ רעכלעוו

 -ָאשטַאק איד ןופ ףַאנָאז םַאטש, ,ָאדלאוויוו טרעפטנעעג טאה "?ןיילא ךיא;

 וצ ןעלעטשרעטנוא טינ ףימ ךיא ןעק ןענעװטסעד ןופ ןוא ,ָאדעראל ןופ *סָאניּפ

 עבלעוו ,עכלעזַא ןעפורעגנָא רעיגַאּפש איד ןעּבָאה סעניּפושטַאג רעדָא סָאניּפָאשטַאק *
 יָקיֵלְג ,רעייז ןעכוז וצ ןעידניא ךאג ןעגנַאגעג ןעגויו
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 ךאנ באה ךיא סָאד ,ןייז הדומ זומ ךיא ?הָאװבָא ,רע'ָאכָאבָאט איד טימ ןעכיילנרעפ
 * ןעמָאנ ַאזַא טימ עילימַאפ ַא ןופ טרעהענ טינ

 -ענ טינ לָאמניײק עילימַאפ רעזיד ןענעװ טאה רהיא םסָאד ,ךילנעמ סע זיא,
 ,טָאכיק ןָאד ןעפורעגסיוא טאה *!טרעה

 ןוא ,ףערּפשענ ס'נעדייב וצ טרעהענוצ ךיז םאזקרעמפיוא ןעבאה עגירביא עלא

 ןופ טייהטקיררעפ איד טייו איו טקרעמענ ןעבאה ועבוטסַאּפינענעיצ איד וליפא

 סָאװ סעלַא זַא ,טביולנענ טָאה ַאצנַאּפ ַָאשטנַאס רָאנ ,טכיירנענ טאה רעטיר םעד
 רע ןעוו טנעפעג םהיא טאה רע לייװ ,תמא רענייר רעד זיא טנָאזעג טאה ררעה ןייז

 רעד ןענעוו רָאנ };  ןעוועג זיא רע רעװ טסואוועג טאה ןוא דניק א ןעוועג ךאנ זיא

 טאה רע לייוו ,לעפייווצ ןיא ןעװעג ךאנ רע זיא ָאסָאבָאט ןופ .ַאעניצלוד רענהעש

 רע ?הָאװבָא ,ןיטעצנירּפ ַאזא ןופ רעדָא ןעמָאנ אזַא ןופ טרעהענ טינ לָאמנייק ךאנ

 | ,ָאסָאבָאט ןופ טנעהָאנ ױזַא םניואועג טאה

 אייווצ ןעשיווצ ןהעזרעד אייז ןעבאה ,ױזַא גידנערער ןוא רעטייוו גידנעהענ

 ענעלָאװ עצרַאװש ןיא טעריילקנ עלַא ,רעכוטסַאּפ גיצנַאװצ רהעפעננוא ןעמוקנָא גרעב
 - אייז ופ סקעז .ןעסערּפיצ טימ עכנַאמ ןוא ןעבייֵא טיט עכנַאמ טצנערקעב ןוא ןעקַאי
 רענייא סלַא ,ןענייווצ ןוא ןעמולב טימ טקערעב לעטענינעטריֹוט א ןענָארטעג ןעבאה

 טרָאד, :ןעפורעגסױא רע טאה טקרעמעב אייז טאה רעכוטסאפ-נענעיצ איד ןופ

 רעטנוא ןוא ,ָאמָאטסָאסירק ןופ רעּפרעק ןעטדיוט םעד טימ רענערט איד ןיוש ןעמ,ק

 "סינבערנעב ןייז סלַא ןעבעילקעגסיוא ךיז טאה רע ןעכלעוו ,טרָא רעד זיא גרַאב םענעיו
 ןעוו עדַארנ ןעמוקעגנָא ןענייז ןוא טרָא םענעי וצ טלײַאעג ךיז ןעבָאה אייז ?,טרָא
 ןעּריײהעננָא ןעבאה אייז ןופ רעיפ ןוא ענורט רעייז טלעטשענבָא ןעבאה רענערט איד

 ןיא ןייטש-נעזלעפ ןעטרַאה םעד ןיא רבק א ןעקַאהוצסױא קעה"כערב עפרַאש טימ
 -עב ךילדניירפ ןעטייז עדייב ןופ ףיז טאה ןעמ איו םעדכָאנ .גרַאב ןופ טייז ןייא

 "נעטדױט סָאד ןעקוקוצנָא ןעגנַאגעגוצ עינַאּפטָאק ןייז ןוא טָאכיק ןָאד זיא טסירג

 ןופ ןַאמ ןעגנוי א ןופ רעּפרעק ןעטדױט םעד ןהעזעג םהיא ףיוא ןעבאה ןוא לעטעב

 ןופ ,ןעמולב טימ טקערעב ןוא רעפעש סלַא טעדיילקעג ,רהָאי גיסיירד רהעפעננוא

 סענחעש א טאהעג טאה רע סָאד ,ןהעז טנעקעג דייה'רעטדיוט ךאנ טאה ןעמ ןעכלעוו
 -רעפ לעטעב םעד ףיוא ןענעלעג ןענייז םהיא ןעבעל ,רעּפרעק םענהעש א ןוא טכיזענ
 ןענייז עבלעוו ,עלַא ,ןערעיּפאּפ עטלעגעיזרעפ ןוא ענעּפָא עלעיפ ןוא רעכיב ענעדעיש

 -ריווקרעמ ןעוועג ןענייז ,טייל-תוובק איד איו טונ יוזא םלוע רעד ,ייברעד ןעוועג

 {ןרערנא םוצ טנָאעג טאה רענעהט"נעטדוס איד ןופ רענייא זיג ,ליטש גיד
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 ָאמָאטסָאסירק ןעכלעוו ,טרָא רעניטכיר רעד זיא סָאד בוא ,ָאיסָארבמַא ,טוג רהעזא

 לָאז טנָאזעגנָא טָאה רע סָאװ סעלַא זַא ,ךָאד טסליװ אוד ןעד ,טנעכייצעב טאה

 "ןערעוו טליפרע גיטכיר
 ףיוא לייווא ; ָאיסָארבמַא טרעּפטנעעג טאה *,טרָא רעגיטכיר רעד זיא סָאד;

 טאה רע .,ןעדייל ענייז ןופ עטבישעג איד טלהעצרע דניירפ ןיימ רימ טאה טרָא ןעזיד
 ןידנייפ-טדיוט איד לָאמ ןעטסרע םוצ ןהעזענ רע טאה רעיה סָאד ,טלהעצרע רימ

 ָאד וא עבעיל עכילרהע ,ענייר ןייז טקעדטנע רהיא רע טאה ָאד ;ןעשנעמ ןופ

 "עג םהיֵא טאה איז גינעו איװ ןעלהיפ וצ ןעבעגענ ַאללעצרַאמ ךילדנע םהיא טאה
 ןעכילקילגנוא ןייז ןופ לעיּפש-רעױרט םעד ןופ עדנע ןַא טכַאמעג ךרודאד טאה ןוא טבעיל

 עלעיפ ענייז ןופ ןעקנעדנא םוצ םהיא לָאז ןעמ סָאד ,טננָאלרעּפ טאה רע ןוא ,ןעבעל

 *טייהנעסענרעפ ןופ סיוש םעד ןיא ןעגעלגעוַא ָאד ןערייל
 רעזיד :ױזַא טנָאזעג רע טאה עדנעזייר איד וצ ןוא טָאכיק ןָאד וצ ךיז גידנעדנעוו

 ןעוועג לָאמ א זיא ,תונמרר טימ טקוק רהיא ןעכלעוו ףיוא ,ןעררעה עניימ ,רעּפרעק

 ףןילרנענוא ןַא טנעלעגניירעה טאה לעמיה רעד רעכלעוו ןיא ,עלעעז א ןופ לעדייש סָאד
 רעטסניהעפ רעד ןעוועג זיא ָאמָאטסָאסירק רעזיד .תורצוא ענייז ןופ ?ייהט ןעמיורג

 לָאז ןעמ טלָאװענ טינ טאה ןוא הקדצ-לעב א ןעוועג זיא רע ; שנעמ רעטסכילדניירפ ןוא

 רע ץרוק ; ןעסַאלעגסױא טינ ןוא ךילהערפ ,הזעה ןהָא ןוא ץלָאטש ,ןעסיוו םהיא ןופ

 טרָא ן'ַאזַא ףיוא ךילקילגנוא ןוא ,טוג זיא סָאװ סעלַא ןיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 "עג טאה רע ; ןטכיילגרעפ טנעקענ טינ םהיא טימ ךיז טאה רעכילקילגנוא ןייק סָאד

 ; טעטכַארעפ ןעוועג זיא ןוא טרעטענרעפ טאה רע ;טסאהענ ןעווענ זיא ןוא טבעיל

 רע ;עטַאטס א אב דײלטימ טכזעג טאה רע ;עדליװ א טבכעילעג טאה רע
 ןַא טנעידעג טאה רע ;רבדמ א ןיא ןעירשעג טאה רע ;דניװ א טנָאיענכָאנ טאוו

 םהיא טאה איז סָאװ ,טימרעד טניולעּב םהיא טאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ רערַאבקנַאדנוא

 "סַאפ א וצ רעּפּפָא ןַא ןעלאפעג זיא רע ; ןעּבעל ןייז ןופ ןעטיכ םעד ןיא ןעזָאלרעּפ

 טלָאװ סָאד ;טייהשנעמ רעד ייב ןעניווערעפ וצ טכוזענ טאה רע עכלעו ,עקשוט

 טלָאװ רע ןעוו ,ךייא רַאפ ָאד ןענעיל עכלעוו ,ןערעיּפַאּפ איד ןופ ןהעז טנעקעג רהיא
 טרעװ רעּפרעק ןייז סָאװ טייצ רעד ןיא ןענערברעפ וצ אייז ןעלהעפעב טינ רימ

 .*,רבק ןיא טנעלעגניירעה
 ָארלַאװיװ טאה ",רעננערטש ןוא רעגרע ןהענעב אייז טימ ךיז טליוו רהיא,

 -רע וצ ,גולק טינ ןוא טכער טינ זיא סע ליוו = ; ןיילא רבד-לעב רעד טלַא, ,טנָאזעג

 ריפ ןעטלַאהעג טאה ראזעצ סוטסונױא / .לבש םעד ןעגעג זיא עכלעוו האווצ א ןעליפ

 ;האווָע ןייז ןיא טנָאזעגנָא טאה רֶענָאוְטְנָאמ רֶעְבילטעג רער סָאװ ןֶעליִפרע וִצ טכערגוא
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 טלָאז רעּפרעק ס'דניירפ רעייא טבָארגעב רהיא ןעוו ,ָאיסָארבמַא ררעה ,רעבירעד ןוא

 גנוקנערק ןופ טגָאזעגנָא טאה רע סָאװ ןעד ,ןעטכינרעפ טינ ןעטפירש ענייז רהיא

 עזיד טפרַאד רהיא ;דנַאטשרעּפ ןעדנוזעג רעייא טימ ןעליפרע טינ רהיא טפרַאד
 ,ןַאללעצרַאמ ןופ טײקמַאזיורג איד ןעקנעדענ לָאז ןעמ םוא ,ןעזָאלרעביא ןערעיּפַאּפ

 עגיטפניקוצ איד ןיא ןעבעל ןעלעוו סָאװ איד ריפ גנונױַאװ סלַא ןענעיד טעװ עכלעוו

 ןוא ךיא ןעד { דנורגבָא ןעניבלעז םעד ןיא ןעלַאפוצניירעה טינ ןעטיה וצ ךיז ,ןעטייצ

 "בעילרעפ רעיא ןופ עטכישעג איד ןיוש ןעסייוו ,ןעמוקענ רימ טימ ןענייז עכלעוו ,עלא
 וצ טפַאשדניירֿפ רעיא ןופ טרעהעג ןוש ןעבאה ןוא דניירפ ןעכילקילננוא ןוא ןעט

 ןעמ ןעק עטכישענ רעזיד ןופ ;האווצ ןייז ןופ ןוא טױט ןייז ןופ ךַאזרוא רעד ןופ ,םהיא

 עבעיל ס'ָאמָאטסָאסירק ,טײקמַאזױרג ס'ַאללעצראמ !עװעג זיא סע סיֹורג איו ןהעז

 "רעביא וצ ךיז ןעזָאל עכלעוו ,ענעי ןופ ףוס םעד ןוא טפַאשדניירפ עטסנע רעיא ןוא

 ,ןָא אייז טזייו עבעיל ןופ גנודנטלברעפ איד ןעכלעוו ,נעװ םעד ףױא קעװַא טלייַא
 ןעמ סאד ןוא טדױט ס'ָאמָאטסָאסירק ןופ טרעהעג דימ ןעבָאה טכַאנ אייב ןעטבענ

 ןעבאה דיילטימ ןוא עדרעיניינ סיוא ןוא ;טרָא ןעויד ףיוא ןענידרעעב םהיא טעװ

 וצ םוא ,ןהעג טפרַאדעג ןעבאה רימ ןעכלעװ ,געװ ןעדארג םעד ןעדעימענסיוא רימ

 ,טרהירעג ןוא טריסערעטניא זנוא טאה סָאװ ,סאד ןעניוא ענענייא ערעזנוא טימ ןהעז

 טינ ןעבאה רימ סָאד ,גנורעיודעב איד ריפ ןוא דיילטימ רעזנוא ריפ גנוניולטב םלַא

 סנעטסגינעוו -- ָאיסָארבמַא רענולק ,ךיד רימ ןעטעב ,קילננוא סעזיד ןעטיחרעפ טנעקעג
 ןעזָאל וצ עגינייא רימ רָאנ ,ןערעיּפַאּפ עזיד ןענערברעפ וצ טינ -- סָאד ךיא טעב

 ָאדלַאװיװ טאה רעפטנע ס'כוטסַאּפ םעד ףיוא גידנעטרַאװ טינ ןוא ".ןעמהענטימ

 עכלעוו ,ןערעיּפַאּפ איד ןופ עגינייא ןעמונענ טאה ןוא דנַאה איד טקעוטשעגסױא
 סױא, :טגָאועג ָאיסָארבמַא טאה ,סָאד גידנעהעז { םהיא וצ טנעהָאנ ןענעלעג ןטנייז

 -עגנָא טאה רהיא עכלעוו ,ןערעיּפַאּפ ענעי ןעטלאה ןעזָאל ךייא ךיא לעװ טייקכילפעה

 רעכלעוו ,ָאדלַאוװיװ / ?,ןענערברעפ ןעזָאל עגירביא איד רימ טזומ רהיא רעבָא ,ןעמונ
 סנייא טאה ,ןענַאטשענ זיא ןערעיּפַאּפ איד ןיא סָאװ .,ןהעז וצ גירעיגיינ ןעווועג זיא
 י.גנולפייווצרעפ ןופ דעיל סאדע :לעטיט םעד ןענופעג טאה ןוא טנעפעענ יז ןופ

 רעכילקילגנוא רעד סעכלעוו ??ָאיסָארבמַא טנָאזעג טאה, ?,עטצעל סָאד זיא סאד,
 -ענ םהיא טאה קילננוא ןייז טייו איו ,ןהעז טלָאז והיא םוא ןוא ,ןעבעירשעג טאה

 דנערהעוו גונעג טייצ טאה רהיא ;ררעה ןיימ ,ךיוה ןעזעל סע רהיא טלָאז ,ןעבעירט
 .עלַא איו ױזַא ןוא ,ָאדלַאװיװ טגָאזעג טאה ",ןרעג רהעז, ",רבק םעד ןעבָארג אייז

 םורעה טלעטשעגמורעה ךיז אייז ןעּבָאה ,טלָאװעגנ ףױא סע ןעבאה עדנעהעטשייב

 { טְביִדֲעֶג סעדנעגלָאפ ןעזעלעגרָאּפ לוק ן'פיוא טאה רֶע ןוא םהיִא
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 .14 לעטיּפַאק
 ןעגנוריסַאּפ עטעטרַאװרענוא ערעדנַא ןוא דעיל"גָאלק טיכוטסַאפ םענעברָאטשרעּפ סעד

 *רעיל ס'ָאמָאטסָאסירק

 טנַאקעּב ןערעוו לָאז סע זַא ;עמַאוורג ָא ,טסליוו אוד ןעוו

 ןרעדנַא םוצ קלָאפ ןייא ןופ ,ךַארּפש ןיא ךַארּפש ןופ

 -- רוטַאנ רעגנערטש ,רעטרַאה ןייד ןופ טכַאמ איד

 ןעבעג ,ןעהייל רימ ,לעה איד ,םינהיג רעד לָאז

 ץרעה סערעטיּב ןיימ ריפ ןָאט ןעכילגעלק א

 ; ךַארּפש ןיימ ןיא טפארק ןעבעגניירעה ןוא

 גנַאלרעפ ןעסיורג .ןעקרַאטש ןיימ טימ ןוא

 ןעטַאהט עמַאזיורג ענייד ,ץרעמש ןיימ ןעלהעצרע וצ

 ,עמיטש רעכילקערש ןיימ ןופ גנַאלק רעד ןערעה ךיז לָאז

 םענייא ןיא ןעשימ ךיז ןעלָאז עמיטש רעזיד ןיא ןוא

 { ןעצרעה םענעסירוצ ןיימ ןופ רעקיטש עגיריורט איד

 ןרעױא ענייר ןָא לעטש .וצ ָאזלַא ךימ רעה

 ןעצכערק עדנעבליה רָאנ ,עגנעלק עסיז ןערעה וצ םינ

 {עצרעה ןרעטיּב ןיימ ןופ סינפעיט רעד ןופ ןעמוק עכלעוו

 -=  הטימעג ןעניניזנהַאװ ,ןעטשימוצ ַא ןופ ןעמוק עכלעוו

 ןעגַאלּפ וצ םענייד ןוא ןעגיהורעּב וצ הטימעג ןיימ

 בייל םעד ןופ םורב רעגיטכעמ רעד
 ,ףלָאװ םינופ ןעיואוו עכילקערש סָאד ןוא

 ,גנַאלש רעד ןופ יירעשזוא עכילרעטכריפ איד

 ,ןתיול םעד ןופ יירשעג רעכילקערש רעד
 עָארק רעשייאיבנ רעד ןופ יירעקָארק איד

 ,רעעמ ןיפיוא דניו ןופ םרַאל רעד ןוא

 { פטקעט ןעשינַאּפש םעד ךָאג דעיל םעד ןופ ןיז רעד טצעזרעּביא זיולב טרעוו ָאד *
 ,טלַאהניא רעגיטכור רעד ןערָאלרעפ ךיז טלָאװ ננוצעזרעביא רֶעׁשיטַעָאּפ רָעגיטְכיִר א ןיא
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 סקָא ןעטעדנואוורעפ ַא ןופ ןעווער סָאד

 תגמלַא ןַא -- בױט ַא ןופ עמיטשדיועיורט איד ןוא

 גנַאזעג רעגירעיורט רעד ,ןייוועג רעד

 ,עלױא-טכַאנ רעגיטכיזיעפייא רעד ןופ

 --- לערניזעג-םונהיג םעד ןופ תוללי איד טימ

 עלעעז רעטקנערקעג ןיימ ןופ סױרעה ךיז ןעסייר

 ,גנַאלק ןעטשימעגנעמַאזוצ ַאזַא ןוא

 { טשימוצ ןערעוו ןעלהיפעג עניימ עלַא סָאד

 דנַאטש ןיא טינ זיא ךַארּפש עכילנהעוועג ןייק לייוו

 .ץרעמש ןעכילקערש ןיימ ןעקירדוצסיוא

 סוג ַאט רעטָאפ םעד ןופ דמַאז רעד טינ

 סיטעג ןעטמהירעּב םעד ןופ ןעטרעבליוא איד םינ

 ,תולוק עטשימוצ עזייז ןערעה ןעלָאז

 -- ןױּפ רעסיורג ןיימ ןעכערּבסיוא לָאז ָא ד ןרעדנָאז

 -- גנוצ רעטדױט ַא ןופ רעטרעוו עגידעבעל ךרוד

 ורעכעל עפעיט ןוא ןעולעפ עכיוה איד ןיא ,ָאד

 ףעגערפ עדנעלע איד ףיוא ןוא ןעלָאהט ערעטסניפ איד ןוא

 | ,ןעשנעמ ןהָא ,טסיוו ,םַאזנייא ןענייז עכלעוו

 ,ןייש רהיא טינ לָאמנײק טזייוו ןוז איד ואוו טרָאד

 לעמעזעג ןעגיטפיג םעד ןעשיווצ רעדָא

 == ָשוביל ןיא ךיז ןרעטיפ עכלעוו ,תויח עדליוו איד ןעשיווצ

 ןעקילגנוא עניימ ןופ תולוק עגיּפמוד איד םוא

 טרָא ןעכיוה ןעטסיוו םעד ןעכליחרעפ ןענעק ןעלָאז

 ....טײקמַאזױרג רעטרעהרענוא ןייד טימ

 לומ ןעטכעלש ןיימ ריפ- גנוניולעּב סלָא

 .טלעװ רעטיירב רעד רעּביא ןעגָארט ךיז אייז ןעלָאז

 ,טדיױט םעד טגניירב גנוטכַארעּפ ןופ ץרעמש רעד

 הלודעג איד געװַא טסייר עטּבעילרעפ ןופ דשח רעד

 ,טייקגנערטש רהיא טימ קעװַא טעגרה האנק איד

 {ןעּכעל סָאד טרעטשוצ עטנעילעג ןופ גנודויש איד

 עטּבעילעג ַא ןופ גנומהענעּב עטלַאק רעד ויב

 -- קולג ףוא ןעגנונּפָאה עסיורג איד ןעדניוושרעפ

 {טרױט םעד רעכיז ןעגניירּב ןעכַאז עלַא עזיד

 ףָאד בעל ךיא --- גידריווקרעמ -- ךיא רעבָא

 שרעישעג ןוא טעטכַארעמ ,גיטכיזרעפייא ןיגג ךיא להָאוװגָא
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 / :גיטכיר זיא ,ךימ טעטריוט סָאװ ,טכַאדועֿפ רעד ןוא

 -- טפַאשנעריײל ןיימ ּבעלעּב דיא רעכלעוו ןיא ,טײקטלַאק רעד ןיא

 ןעגױא ענוימ ןעבעלרעד -- ןעדייל עזיד ןיא

 * גנונפָאה ןופ ןעטַאש א ןהעז וצ טינ לָאמנייק

 ;ןעגירק טינ ננונפָאה ןייק ןעק ,רעטלעפייווצרעפ ,ךיא

 ,ץרעמש ןעטלעפייווצרעפ ןיימ ןיא ןעּבילב וצ רעּבעיִל םוא

 .ןייז וצ רהיא ןהָא גובייא ךיא רעווש

 לַאפיצ ןעכלעוו ךרוד ךילגעמ סע זיא

 ,קילבנעגױא ןייא ןיא ןעטכריפ יא ןעפָאה יא

 + ןעקערש וצ ךיז ךַאזרוא גונעג ָאד זיא סע ןעוו

 טכוזרעפייא רעכילקערש רעד רַאפ ךיא לָאז

 ןהעז טינ ןוא ןעגיױא איד ןעסילשוצ

 ?עלעעז ןיימ ןיא ןעדגואוו ענעפָא רעדנעזױט איד

 ןןעיורטוצ םעד ןערעילרעפ טינ סָאד ןעק רע

 ןעגוא ענייז רַאפ טהעז רע ןעוו

 ָ? טכַאדרעפ ןוא גנוטכַארעּפ

 -- סענערהעקרעביא ערעטוצ ָש

 {ןעגיל ןיא טלעדנַאװרעפ טײהרהַאװ ןוא טייקגיטכיר
 !עּנעיל ןופ ךיירגינעק םינופ ןיגינעק עשינַאריט אוד ,טכוזרעפייא ָש
 { דנַאה רעד ןיא ןעזייַא ןַא רימ נעיג

 ,םורטש עטהערדעג ַא רומ בעיג { גנוטכַארעפ ָא

 ןעגרעוורעד ןעלָאז םירוסי איד םוא

 .געיז ןעמַאזױרג רעייז טימ ןעקנעדנַא רעיא

 טינ טרַאװרע ךיא לייוו ןוא ; ברַאטש ךיא

 טדױט ןיא רעדָא ןעּבעל ןיא קילג ןייק

 ,עיזַאטנַאפ ןיימ ויב ןעביילב ךיא לעװ

 .םעמוג לי סָאװ רעכיז זיא רענעי זַא ,ןעגָאז לעװ ךיא

 רעגינעהטרעטנוא זיא סָאװ רעיירפ זיא עלעעז ענעי זַא

 ,עטירזכַא עטלַא איד -- עבעיל ןופ עלעעז איד םלַא

 ןידנייפ ענהעש ןיימ זַא ,ןענָאז לעװ ךיא

 ,ףוג ןיימ ןוא המשנ ןיימ טציזעפ

 ,בירלוש ןיילַא ךיא ןיב רימ וצ טײקטלַאק רהיא ןוא זַא

 עג א סָאװ ,תורצ איד טימ טייחנעדעירפוצ רעד ןיא זָא

 { ןערעירפ ןיא טפַאשרעה רהיא ןָא עבעיל איד טלַאה

 עילמעפ רעקרַאטש א םומ ןוא קנַארעג ןעויר טימ
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 ,ףוס ןעגיריורט םוצ ןעלייַא ױימ ךיא לעוװ

 ; טרהיפעג ךימ טאה גנוטכַארעפ רהיא ןעכלעוו וצ

 תמשנ איד ןוא ףוג םעד ןעטניוו איד וצ ןרעפּפָא לעװ ןוא

 ,טפנוקוצ רעבילקילג א ןופ עמלַאּפ רעדָא ץנַארק-רעּברָאל םעד ןהָש

 ףַאזרוא איד טסיּב אוד סָאװ ,עטכערעגנוא אוד

 ערנע ןַא ןעכַאמ וצ ךימ טגניווצ עכלעוו

 =- ןעּבעל ןעגיסירדרעּביא ןוא ןעדימ ,ןעגיריורט ןיימ וצ

 ןעצרעה ןיימ ןופ דנואוו עפעיט איד ,טסהעז אוד

 .זייוועּב ןעטכיר ,ןעטוג ַא ריד טיג

 {טייהנהעש ןייד וצ ךימ רעפּפָא ךיא גידיירפ איוו

 ,ןעידרעפ ךיא סָאד ןערהַאפרע טסעוו אוד ביוא

 ןעגױא ענהעש ענייד ןופ לעמיה רערעפױל רעד זַא

 ,טיב סע והט --- טלעקנודרעפ ןערעוו לָאז

 ָאמרעד ןעלהָאצעּב טסלָאז אוד זַא טינ ליוו ךיא לייוו

 .עלעעז ןיימ ןופ טסער םעד ריד רעפּפָא ךיא סָאװ

 לַאפ ןעגיריורט ןעזיד ייב דיירפ ןופ ךַאל רעסעּב

 ;בוט-םוי ןייד ריפ דנע ןיימ טכַארטעּב ןוא

 ,ןעגָאז וצ סָאד ריד טייהמוד זיא סע רעבָא

 טדױט רעגידלַאב ןיימ סָאד ,סייוו ךיא לייו

 .םהור רעסיורג ןייד ,טייקכיליועה ןייד זוא

 -- טייצ ןיוש זיא סע -- ןעמוק ןיוש לָאז

 (ףנורגּבָא ןעפעיט ןופ ,טשרוד ןיז טימ סולַאטנַאט

 ;ולעפ ןערעווש ךילקערש ןיז טימ סופיזיס ןוא

 ,לעגיױפ ןעדליוו ןייז ןעגניירב סויציט לָאז

 ?ןרעטסעװש עטלייהטרוארעפ איד ןוא דָאר ןייז טימ ןָאיגע

 ; קירוצ ןעּביילב טינ דױא ןעלָאז

 ץרעמש ןעכילטדױט רעייז ןעלָאז ןעמַאזוצ עלַא אייז ןוא

 עמיטש רעגירדעיג א טימ ןוא ,טסורּב ןיימ ןיא ןעטעיגרעבירעה

 -עג ןעּבָאה עכלעוו ָאַאנ ַאד ןעסיוועג ַא ןופ ןרעטסעווש גיצפופ איד ןענייז סָאד *

 ןערָאװעג טּפשמרעפ (ענייא רעסיוא) עלַא ןענייז ןוא טכַאנ רעגיּבלעזרעד ןיא ןענַאמ ערעייז טעטדיומ

 סופיויס םולַאטנַאט .רעבוצ ןעגידרעכעל ַא רעסַאװ טימ ןעליפוצנָא גידנעטש םונהיג ןיא

 :ףָארטש ןייז טָאהעג ךיז טָאה רערעדעי עכלעו ןופ ,ענידניז ךױא ןעניז ןָאיגע וא סויציט

 "נעולעפ ןערעװש ַא ןעילקיק וצ -- סופיויס ,גיטשרוד רעמיא ןַינ וצ -- סולַאטנַאט

 וו .זָא .ןא ןיימש
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 (עינָאמערעצ ַאזַא טנעידרעפ שנעמ רעדנעלע ,רעכילקילגנוא ןַא ביוא)

 גנעזעג"נעטריױוט עכילגעלק ,עגירעיורט איד ןעגניז

 {טגַאזטנע ךוט-נעטדױט רעד רַאלָאז טרעוו סע ןעכלעוו ,רעּפרעק ןעטדיוט םעד רעביא

 רעטכיזעג יירד איד טימ םונהיג ןופ רמוש רעד ןוא

 ?תיח עשלעווייט ןוא סינעפעשעּב עשיטסַאטנַאפ ערעדנַא דנעזיוט איד טימ

 -- גנַאזעג ןעגיריורט םעד ןעּבייהפיוא ןעלָאז

 רעזיד סלַא ןייז וצ רעסעב רימ טנייש דַארַאּפ ןייק

 ,ןעטבעילרעפ םענעּברָאטשעג א ריפ

 מינ ךיד גָאלקעב ,גנולפייווצרעפ ןופ רעיל אוד ןוא

 ,טפַאשלעזעג עגיריורט ןיימ טסזָאלרעּפ אוד סָאװ

 ,ןייז גיריורט טינ וטסלָאז רבק ןיא רַאגָאז

 ,ןערָאבעג טסיב אוד עכלעוו ךרוד ,איד לייוו

 ,קילגנוא ןיימ ךרוד קילג רהיא טרעסערגרעפ

 ירָאפ רעד רעבָא ,רעיל ס'ָאמָאטסָאסירק ןערָאװעג ןעלעפעג זיא רערעהוצ איד
 "יירשעב רעד טימ ןייֵא טינ סע טמיטש גנוניימ ןייז ךאנ סָאד ,טנָאזענ טאה רעזעל

 ,טייקסטונ ןוא טייקגידנעטשנַא סיַאללעצרַאמ ןופ ןעבענענ םהיא טאה ןעמ עכלעוו ,ננוב

 ןוא טכַאדרעפ ןייז ןענעו ,טכוזרעפייא ןייז ןענעװ ָאד טגָאלק ָאמָאטסָאסירק ןעד

 ןעטונ ןוא טייקכילרהע רהיא ןענעג זיא סָאװ סעלא -- רהיא ןופ גנודייש ןייז ןענעוו
 .ןעמָאנ

 ןעקנַאדעג עטסמייהעג איד טימ טיורטרעפ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ָאיסָארבמַא
 איד ןעכַאמ וצ טכער ךייא םוא, !טרעפטנעעג ףױרעד םהיא טָאה ,דניירפ ןייז ןופ

 טאה רע תעשב זיא רעכילקילננוא רעד סָאד ,ןעגָאז ךייא ךיא זומ .,ררעה ןיימ ,ךאז

 רהיא ןופ זיא ןוא ,ןַאללעצרַאמ ןופ טדיישענ ןעוועג ךילקריוו דעיל סעזיד ןעבעירשעג

 -ענ א ןעבאה םהיא ףױא טעװ גנודייש איד בוא ןהעז וצ םוא ןעגנַאנעגנעװַא ןיילא
 רעד .אייב ניחורנוא ןענייז עטבעילרעפ איד איו ױזַא רעבָא ,גנוקריוו עכילנהעוו

 טכאדרעפ טימ ,טכוזרעפייא טימ טלעווקענ ָאמָאטסָאסירק ךיז טאה ,ךַאז רעטסדנימ
 טביילב סע ,ועטײהרהַאװ ריפ ןעטלַאהענ טאה רע עכלעוו ,ןעגנודליבנייא טימ ןוא

 ןעוו ; טייקסטוג ס'ַאללעצרַאמ ןופ טלהעצרע טרעוו סע סָאװ ,רהַאװ סעלַא רעבירעד
 וצ א ךערפ עלעסיב א ,גיצרעה-טראה ןיא איז סָאװ ,סָאד ןענעכער טינ לָאז ןעמ

 ףױא תונורסח ןייק ןעכוזפױא טינ ןיילא האנק איד וליפא ןעק ,ץלָאטש לעיש
 *.רהיא

 ןעמחענ טלָאװטנ טָאה רע וא ,ַאדלאוויו טנַאזעג טאה *?רהָאוו זיא סָאדָא
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 לעוװ ,ןערעיּפאפ איד ןופ סנייא ךאנ ןעזעלרָאּפ
 ה סָאד איו) גניניישרע עכילרעדנואוו ַא
 ד ןופ ץיּפש םעד ןופ ןער ;ןעטלַאהעגבָא

 עיוועב ךיז טָאה ,רבק םעד ןעבָארגעג ןעבָאה

 ועביא טאה איז סאד ,ןהעש ױזַא ןהעזעגסיוא

 ןעבאה סָאװ ,איד .ןעפורעב ןעזעוועג זיא איז
 ןוא .גנורעדנואווע2 רעמוטש טימ טכַארטעב

 עי איוו טקיצטנע ױזַא ןעוועג ןענייז ,ןהעז וצ
 איז טאה ָאיסָארבמַא איו דלַאב ױזַא ,ךָאד

 ד ןופ גנַאלש עכילרהעפעג אוד ,אוד טסמוקע
 קמַאזױרג ענייד ןעכלעוו ,ןעכילקילגנוא ןעזיד

 ?יינ סָאד ףיוא ןעטולב ןעגנַאפנָא ןעניישרע

 נ רעכילשנעמנוא ןייד ןופ ןעטַאהט עזייב איד

 רעגיצרעהמראבנוא רעד איו ,ןעקוקֹוצבָארעה

 הכערפ טימ רעדָא ? םיור ןופ הפרש רעד ןופ

 (העזעגסיױא טָא

 אייז ןעכלעוו רעטנוא ,ןייטשדנעזלעפ םע

 טאה איז ןוא ַאללעצרַאמ ןירעפעש איד ןעז

 עבלעוו ריפ ,טייקנהעש איד ןעגעיטשעגי

 ,1 ךוב .טַאכיק

 רעבָא ,רעייפ ןופ טעטערעג טָאה רע עכ
 ןופרעד םהיא טָאה

 איז ןעבאה ,ןהעזעג טַאהעג טינ ךאנ איז

 איז טניואוועג ןעוועג ןענייז עכלעוו ,איד

 .ןהעזרעד טסרע איז ןעבאה עכלעוו ,ענ

 ; ןרָאצ טימ טגָאזעג רע טאה ,ןהעורעד
 ןופ ןעדנואוו איד בוא ןהעז וצ ,גרַאב ןעזי
 ןייר ייב ןעלעװ ,טעטרױטענ טאה טיי
 טימ ןעמהיר וצ ךיד אוד טסמוק רעדָא
 טרָא ןעכיוה םענעי ןופ רעדָא ? רוטַא

 ןעמַאלפ איד ףיוא טקוקעג טאה ָארענ

 ןעכילקילגנוא ןעזיד ףיוא ןעטערט וצ טיי
 ןופ רעּפרעק ןעטדיוט םעד ףיוא רעטכָאט ערַאבקנַאדנוא איד איו ,רעּפרעק ןעטדיוט

 סָאװ רעדָא ,ןעמוקעג אוד טסיב סָאװ וצ ךינ זנוא גָאז *? סויניוקראט רעטָאפ רהיא

 טאה רע ןמז"לכ טאה ָאמָאטסָאסירק סָאד ,סייוו ךיא איו ױזַא ןעד ;טסליוו אוד

 עלָא סאד ,ןהעז טדיוט ןייז ךאנ ךיוא ר יא ליוו ,שנואוו ןייד ןָאהטענ רעמיא טבעכעג

 : .ןעברָאהעג ריד ןעלָאז עדניירפ ענייז ןָא ךיז ןעפור סָאװ

 אוד עבלעוו ,ןעכאז עלַא איד ןופ ענייק בעילוצ ,ָאיסָארבמַא .,טינ םוק ךיאא
 =רעפ וצ ךימ ןיולב םוק ךיא ; ַאללעצרַאמ טרעּפטנעעג טאה ?,טנעכערעגסיוא טסאה
 איוו ,זעזייוו וצ ןעמעכַא ךייא ןוא ןענידייהט

 גייא ערעייז ריפ דלוש איד ךימ ףיוא ןעפראו

 קעװ ,עלַא רעבירעד טעב ךיא וא ;טרױט
 ןוא טייצ לעיפ טינ ףיורב ךיא לייוו ,,ןערעה
 .טײהרהַאװ איד ןענייצרעביא וצ

 יז ָאד ףרַאד סויניוו קר ַאט טָאטשנָא *

 ןורג רעד ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,( גינעק

 ג העטָאפ רהיא טָאה איז ןוא ָאיללוט רעזיד ןופ ןַאמ רעד

 .טרָא ןייז םיוא גינעק יורעה ,גַאּפש םעד ןופ .מגַא) ---

 עכלעוו ,איד ןענייז סע טכערטגנוא טייוו

 ס'ָאמָאטסָאסירס ריפ רעדָא ןעדייל ענע
 -וצסיוא טונ ףימ ,ָאד טצעי ןענייז עכ
 ןעשנעמ טגירנעטשרעפ רעטרעװ עלעיפ

 רעשימױרַא) סואיללוט סואיוורעפ |
 ןעוועג זיא סויניווקרָאט .ַאיללוט רעמַאז
 ןערעוו לָאז סיניױװקרַאט םוא ןעדרָאט ןעזָאלעג
 נס
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 רהיא סָאד ,ןהעש ױזַא ןעפַאשעב ,,טנַאז רהיא איװ ,ךימ טאה לעמיה רעדא
 ןיב רימ וצ עבעיל עזיד ריפ סאד ,טקנעד רהיא ןוא ןעבעיל גידנעליוו טינ ףימ טזומ -

 רימ טאה טָאנ ןעכלעו ,דנַאטשרעּפ רעד .סירוצ ןעבעיל וצ ךייא טעטכילפרעפ ךיא

 {ןעבעיל סע לָאז ןעמ טנעידרעפ ןהעש זיא סָאװ סעלַא סאד ,רימ טגָאז ,ןעבעגעג
 ,טייהנהעש רעייז ריפ טבעילעג ןערטװ סאוו ,איד םוראוו טינ העטשרעפ ךיא רעבָא
 ןייז לָאז רעבָאה-בעיל רעד סָאד ,ןייז טלָאמעג ךָאד ןעק סע { קירוצ ןעבעיל ןעזומ ןעלָאז
 וצ טכערנוא ךָאד זיא .,ןעלעפענ טינ ןעק טייקסואימ א איו ױזַא ןוא סינעהעזרעפ א
 ןעוו ,ןעבעיל ךיוא ךימ אוד טסזומ טייהנהטש ןייד ריפ ךיד בעיל ךיא לייוו ;  ןענָאז

 יק ןופרעד ךאנ זיא ,ןהעש ךיילנ ןייז ןעלָאז עדייב ןעוו וליפא ,טואימ ןיב ךיא ךיוא

 םייהנהעש ערעי טינ לייוו ,סנעליוו ערעייז ןיא ךיילג ןייז ןעּפרַאד ייז סאד ,טינ זייװעב
 סָאד טינ טמהענ ןוא גיױא םעד רונ טלהעפענ טייהנהעש עבנאמ ;ןעבעיל םוצ טצייר

 רעצרעה ס'נעשנעמ ןעטלָאװ עבעיל וצ ןעצייר טלָאװ טייהנהעש עדעי ןעװ ,ץרעה

 לייוו ,ןעלעטשוצבָא ךיז ואוו טסואוועג טינ ןעטלָאװ רימ ןוא טשימוצ ןייז גידנעטש

 עדנע ןייק טלָאװ ךיז ןעבעילרעפ סָאד ןוא עלעיפ ךילדנענוא ָאד ןענייז ןעכַאז ענהעש
 רָאנ טבעיל ןעמ ןעװ ,טסייה עבעיל עתמא סָאד טרעהעג באה ךיא ;ןעמהענ טינ

 ןופ ,יירפ רָאנ ןעגנואווצעג טינ זיא עכלעוו ,איד זיא עבעיל ערהַאװ סאד ןוא ,םענייא

 "נעװַא לָאז ךיא זַא ,רהיא טליו עשז םוראוו ,יוזא זיא סָאד ןעוו ,ןעליװ םענענייא
 טבעיל רהיא סאד ,טנָאז רהיא לייוו רַאפרעד רָאנ ,ןעליוו ןיימ ןענעג ץרעה ןיימ ןעקנעש
 ןעבעג וצ טָאטשנָא רימ טלָאװ לעמיה רעד ןעוו ,ךייא טעב ךגא ,רימ טנָאז ?ךימ
 ,ךייא רעביא ןעגָאלקעב ןענעפ ןַאד ךימ ךיא טלָאװ ,עסואימ א ןעפַאשעב טייחנהעש

 ךיא סאד ,ןעקנעדעב רהיא טלָאז םעד רעסיױא ? ןעבעיל טינ ךימ טלָאװ רהיא ןעוו
 איז באה ךיא רָאנ ,ץיזעב ךיא עכלעוו ,טייחנהעש איד ןעמונעג טינ ןיילא רימ באה

 איו יוזא ןוא ; דייהרענעטעבענ טינ לעמיה ןופ הנתמ א סלא זיא איז איו ןעגָארקענ
 ןעכלעוו טימ ,לעכַאטש ןעגיטפיג םעד ריפ גנַאלש רעד וצ ןעבאה טשינ רָאג ןעק ןעמ
 .טינ ךימ רהיא טנעק ױזַא ,ןעבענעג רהיא סע טָאה רוטאנ איד לייוו ,טעטדױט איז
 -נעיורפ ןעגידלושנוא ןַא ןופ טייהנהעש איד לייװ ;  טייחנהעש ןיימ ןענעוו ןעגידלושעב
 טנערּברעפ סענעי -- ןעטייוו ןופ ררעווש סעפרַאש א רעדָא רעייפ א איו זיא רעמיצ

 הא ערהע ,אייז וצ טנעהָאנ וצ טינ טמוק ןעמ ןעוו ,טינ טעדנואוורעפ םעזיד ןוא טינ
 *טנעבעיל טינ זיא רעּפרעק רעד עכלעוו ןהָא ,עלעעז איד ריפ גנורעיצ א ןענייז דלושנוא
 ןופ ענייא זיא דלושנוא ןעװ ,ָאזלַא .ןהעש ךילקריוו ןייז לָאז רע וליפא ןעוו ,הטרעוו
 -- טסיײג םעד יא רעּפרעק םעד יא ןענהעשעב ןוא ןערעיצעב עכלעװ ,תודמ איד
 רעזיד טימ ןעדייש ךיז ,טייהנהעש רהיא ריפ טּבעילעג טרעװ עכלעוו ,איד לָאז םורָאװ
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 רהיא ןופ ךַאז עזיד טכוז רעכלעוו ,םענטי ןופ הואת איד ןענידעירפעב וצ םוא הדמ

 יענ רימ ךיא בָאה 4,יירפ ןעּבעל וצ םוא ןוא ,ןערָאבעג יירמ ןיב ךיא ?  ןעביורוצנעוַא
 . טּפַאשלעזעג ןיימ ןטנייז גרעב עזיד ןופ רעמיוב איד .רעדלעפ עמַאזנייא עזיד טלהעוו

 עניימ ףיא להעצרע ייז ; ?ענעיּפש ןיימ זיא ןעכייט עזיד ןופ רעסַאװ ערָאלק סָאד ןוא
 ןעו .ןעטייוו ןופ דרעווש ַא ןוא רעייפ ַא ןיב ךיא ,טייהנהעש ןיימ זייוו ןוא ןעקנַאדעג
 -סיורעה םהיא ךיא באה ,טייהנהעש ןיימ ןופ ןעדנעלברעפ ןעזָאלעג ךיז טאה רעצעמיא

 ,ןעגנונּפָאה ןופ ןערעוו ןעטלַאהעגפיוא רָאנ ןעק עּבעיל איד ןעװ ןוא ,תועט ןופ ןעמונעג

 רעכיז ןעמ געמ ,ןעבענעג ןרעדנַא םוש ןייק טינ ןָאמָאטסָאמירק טינ בָאה ףיא עכלעוו

 ןיימ סלַא ,רלוש רהעמ טדױט ןייז ןיא טאה תונשקע ענענייא ןייז סָאר ,ןעגָאז
 ,טייקמאזיורנ

 רעבירעד ןוא טניײמעג ךילרהע סע טאה רע סָאד ,ןענָאז רימ טעוװ ןעמ ןעוו

 ,ָאד רימ טאה רע ןעו סאד ,ךיא רעפטנע ,ןערעהסיוא טפרַאדעג םהיא ךיא בָאה

 םהיא ךיא באה ,ןעלהיפעג עכביקרהע ענייז טרעלקרע ,רבק ןייז טצעי טבָארנ ןעמ ואוו

 איד רָאנ סָאד ןוא םַאזנייא ןעבעל וצ רעמיא ןעטָאלשעב בָאה ךיא סָאד ,טרעפטנעענ

 "נהעש ןיימ ןוא ןעבעל ןעטרעדנוזעגבָא ןיימ ןופ טכורפ איד ןעסעינעג טעװ ןיילַא דרע
 "עגנייֵא ךַאד ךיז ננורעלקרע רעניצרעהינעּפָא רעזיד ךָאנ טָאה רע ןעו ןוא ;טײה

 ַא ןעד סע זיא ,דניו םעד ןענענ ןעלנעז וצ וא גנונּפָאה ןענעג ןהענ וצ טרָאּפש

 ימוד רענענייא ןייז ןופ םָארטש םעד ןיא ןערָאװענ ןעקנוזרעפ ןיא רע סָאװ ,רעדנואוו
 ; שלַאפ ןעוועג ךיא טלָאװ טייהסיווטגנוא ןיא ןעטלַאהעג םהיא טלָאװ ךיא ןעװ ?טייה .

 םענענייא ןיימ ןעגענ טלעדנַאהעג ךיא טלָאװ ,ןעבעגענכָאנ םהיא טגלָאװ ךיא ןעוו

 עגינייז סָאד ייב טסעפ ןעבעילבעג זיא רע ,סולשטנע ןעטסעפ ןיימ ןענענ ןוא ןעליוו

 ךיא להָאוובֶא ,טלעפייווצרעפ ןערָאװעג זיא רע ;גנורעלקרע רעכילטייד ןיימ ןענענ

 ןעגידלושעב וצ ךימ טכער זיא סע בוא ,טצעי טלייהטרוא ,טסַאהעג טינ םהיא בָאה

 ; ןעגאלקעב וצ ךיז טכער סָאד טָאה רענעגָארטעב רע'תמא רעד רָאנ .ןערייל ענייז ןיא

 ךיא ןעמעװ ,רעד רָאנ ;טראנעג טָאה ןעמ ןעמעװ ,רענעי ןייז געמ טלעּפייווצרעפ
 לָאז ,רימ וצ וצ זָאל ףיא ןעמעוו ,רעד ןוא ,ךימ ףױא ןעיורטרעפ ךיז לָאז ,גנונּפָאה בעינ
 ,ןעגָארטעב טינ ,ןעכָארּפשרעּפ טשינרָאנ בָאה ךיא עֿבלעו ,איִד רעבָא ;ןעמהיר ךיז

 עמאזיורנ ןעפור טינ ךימ ןעלָאז ,רימ וצ ןעזָאלענוצ טינ ןוא גנונּפָאה ןייק ןעבענעג טינ
 לָאז ךיא טרעשעב ןעווענ טינ םימשה ןמ ךאנ רימ זיא טצעי זיב .ןירעדרעמ רעדַא

 ןעגעוו -- ןעליוו םענענייא ןיימ טימ ןעבעילרעפ ךימ לָאז ךיא סָאד ןוא ,ןעבעילרעפ ךימ
 ,ןערער וצ סָאװ ָאטינ רָאג זיא םעד

 ענייז ריפ גנורעלקרע עזיד ןעקרעמ לָאז ,טבעיל ןיימ טכיז סָאװ ,רענייא רעדעיא
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 רענייא ןעוו סָאד ,ןייז ןעסיוו ןעמ לָאז רעטייוו ןוא ןָא טנייה ןופ ןוא .,ןעצונ ענעגייא
 איד לייוו ,גנוטכַארעּפ רעדָא טכוזרעפייא ךרוד טינ רע טבראטש ,ךימ ריפ טברַאטש

 עניצרעהדנעּפָא ןַא ןוא גיטכיזרעפייא ןעכַאמ טינ םענייק ןעק טינ םענייק טבעיל סָאװ
 ןָא ךימ טפור סָאװ רעד .גנוטכַארעּפ ריפ ןערעוװ ןעמונעגנָא טינ ףראד גנורעלקרע

 -ענ ןוא עזעב ַא איװ ןעדיימסיוא ךימ לָאז גנאלש עגיטפינ ַא ןוא רעיהט םעדליו א
 רימ ןעגעוו ךיז לָאז ערַאבקנאדנוא ןַא ריפ ךימ טלַאה סָאװ רעד ;ךַאז עכילרהעפ
 רעד ןוא טפַאשטנַאקעב ןיימ ןעבוז טינ לָאז טינ ךימ ןעק סָאװ רעד ; ןעהימעב טינ

 עזיד ,היח ערליוו עזיד ; ןהענכָאנ טינ רימ ךָאנ לָאז עמאזיורג ןָא ךימ טפור סָאװ

 םהיא טעװ עטנַאקעבנוא עזיד ,עמאזיורג עזיד ,ערַאבקנַאדנוא עזיד ,גנַאלש עניטפינ

 סיָאמָאטסָאסירק ןעוו .ןהענכָאנ טינ ןוא ןענעק טינ ,ןענעיד טינ ,ןעכוז טינ ןפוא םושב

 ןיא זיא סאוו -- טעטדױטעג םהיא ןעבָאה טּפַאשנעדייל עסיורנ וצ ןייז ןוא דלודעגנוא

 טלַאהעב ךיא ןעו ? טייקגיטכיזרָאפ ןיימ ןוא גנורהיפפיוא עכילרהע ןיימ גידלוש םעד |

 זַא ,ןעננַאלרעּפ רימ ןופ רע ןעק ױזַא איו ,רעמיוב איד ןעשיווצ דלושנוא ענייר ןיימ

 ,גונעג ךייר ןיב ףיא ,טסייוו רחיא ? רענעמ ןעשיווצ ןערעילרעפ ןעלעוו איז לָאז ךיא

 ;ךָאי ןייק ןעבָאה טינ ךימ ףיוא ליוו ןוא יירפ ןיב ךיא ; רהעמ טינ טסולעג ךיא ןוא

 טינ םענייק גירטעב ךיא ;דנייפ טינ םענייק באה ןוא בעיל טינ םענייק באה ךיא

 טימ ךימ טלַאהרעטנוא ןוא טינ םענייק טימ סַאּפש ךיא ,טינ םענייק לעביימש ןוא
 ןופ ןעיורפגנוי איד טימ ןעטלאהרעטנוא וצ ךילרהע ךיז זיא ןעגיננרעפ ןיימ .טינ םענייק

 רעטייוו טינ ןעהעג ןעגנַאלרעּפ עניימ  ;עגעיצ עניימ ריּפ ןענרָאז וצ ןוא רעפרעד עזיד
 -בַארטעב וצ סָאד זיא ,רעטייו עי ןעהעג ןעקנַאדעג עניימ ןעו ןוא ,גרעב עזיד איוו

 ןיימ ןעבלעוו ךרוד ,גנַאנרעביא ןַא זיא סָאד סָאװ ,לעמיח ןופ טייקכילרעה איד ןעט
 ,טמוק איז ןעכלעוו ןופ ,טרָא םעד וצ ךיז טבייהרע עלעעז

 -מוא ךיז ,טרָאװטנַא ןייק ףױא גידנעמראוו טינ ,איז טאה רעטרעװ עזיד טימ
 -נעהָאנ םעד ןופ רעטרע ענעסָאלשענבָא איד ןופ םענייא ןיא ןיירעה זיא ןוא טרהעקעג
 ןוא טייהנחעש רהיא רעביא טרעדנואוורעפ ןהעטש ןעדעי ןעזָאלענ טָאה ןוא גרַאב ןעט
 ,טייקגולק

 ןטניוא ענהעש ערהיא ןופ להַארטש רעקרַאטש רעד עכלעוו ,איד ןופ ענינייא

 ,ןהעגכָאנ טלָאװעג רהיא ,ןהעזענסיױא טָאה סע איו ,ןעבָאה ,ןעכָאטשעגכרוד טאה

 ןָאד סלַא  ,ןעבעגעג טאה איז עכלעוו ,ננורעלקרע עכילטייד איד ףױוא גידנעקוק טינ

 איד ןעמוקעג םהיא ריפ זיא ָאד זַא ,טקנעדעג רע טאה ,טקרעמעב סָאד טאה טָאכיק

 עכילקילגנוא ריפ ןעמהענוצנָא ךיז ,טמַא"רעטיר ןייז ןעדנעװצנָא טייהנעגעלעג עגיטכיר
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 ןייז ופ לעטנעה ן'פיוא דנַאה ןייז טנעלענפיורעה רעבירעד טאה רע {  ןעיורפגנוי

 טינ טכַאמ סע -- רענייק, :לוק ןעכיוה ן'פיוא ךילטייד טגָאזעג טָאה ןוא דרעװש
 ןהעגוצכָאנ ןענַאװ טינ לָאז -- טרעהעג רע ףורעב רעדָא דנַאטש ןעכלעוו וצ סיוא
 טָאה איז ,ןרָאצ ןיימ ןענניירבפיױרעה ךיז ףױא רע טעװ טסנָאז ,ן'ַאללעצרַאמ

 טדיױט ס'ָאמָאטסָאסירק ןיא דלוש גינעוו טָאה איז סָאד ,ןעזעיוועב גיטכיר ןוא רַאלק
 ןוא ,גנונּפָאה ןעבעג רעבָאהבעיל ערהיא לָאז איז זַא ,ןופרעד טייװ זיא איז סָאד ןוא
 ןוא ןהעגוצכָאנ רהיא טָאטשנָא טלעװ רעד ןופ ןעשנעמ עטוג עלַא ןעפרַאד רעבירעד
 ,טלעוו רעד ןיא עגיצנייא איד זיא איז סָאװ רַאּפרעד ןעטכַא ןוא ןערהע איז ןעגלָאפרעּפ
 *ןעקנַאדעג עכילרהע עכלעזַא טימ טבעל סָאװ

 לייוו יצ ,סעקנושַארטפ ס'טָאכיק ןָאד רַאפ טאהעגנ ארומ ןעבָאה אייז לייוו יצ

 -- דניירפ ןעטוג ןייז וצ טייקנידלוש רעייז ןָאהטוצבָא !עטעבעג יז טָאה ָאיסָארבמַא

 ניטרעפ טָאה ןעמ ןיב טרָא ןופ טרהירענ טינ ּךיִז טָאה רעכוטסַאּפ איד ןופ רענייק

 ןיא טנעלעגניירעה ןוא ןערעיּפַאּפ סיָאמָאטסָאסירק טנערברעפ ,רבק םעד טכַאמענ

 עלעיפ ןעסָאנרעפ ןעבָאה עדנעהעטשייב איד ןעכלעװ ייב ,רעּפרעק ןייז דרע רעד
 טעװ סע זיב ןייטש-נעזלעפ קיטש ַא טימ רבק םעד טכַאמענוצ ןעבָאה יז ,ןערערחט

 ןעזָאל טעװ רע ,טגָאזעג טאה ָאיסָארבמַא איו ,עכלעוו ,חבצמ ַא ןערעװ גיטרעפ

 ; חסונ ַאזַא טימ ןעכַאמ

 סינעטבעילרעפ ַא טגעיל ָאד

 ,רעּפרעק רעטלַאק ,רעדנעלע

 ,ךוטסַאּפ ַא ןעוועג זיא רע
 ,םײקרַאבקַאדנוא ךרוד ןעברָאטשעג
 ,טײקמַאזיורג ןוא ץלָאטש ךרוד

 עּבעיל ןופ ײנַאריט איד עכלעוו טימ

 ,טפַאשרעה רהיא טיירּפשרעפ

 ןוא ןעמולב וא רעטעלב עלעיפ טיט רבק םעד ןעטָאשעב אייז ןעבָאה ןַאד
 ָאדלַאװיװ .דיילטימ ןוא ןרעיודעב טימ ָאיסָארבמַא דנייופ ןייז ןופ ןעדעישעג ךיז ןעבָאה
 ןעמונעג טאה טָאכיק ןָאד ןוא דיילטימ רעייז טקירדעגסױא ןעבאה רעטיילנעב ןייז ןוא

 ןעטעבעג םהיא ןעבָאה עזיד להָאװּבָא ,עדנעזייר עדייב ןופ ןוא הטריוו ןייז ןופ רײשבָא

 סָאד ,רעײטנעבַא ריפ טוג ױזַא זיא טרָא רעזיד לייוו ,עלליוועס ךָאנ ןהעג וצ אייז טיִמ

 רהעמ לעיפ :עפערכנָא ןעטרָאד אייז רע ןעק לעקניװ ןעדעי ןיא ןוא סַאנ רערעי ןיא

 הטַאר רעיײז ריפ טקנַאדעג איז טָאה טָאכיק ןָאד ,טרָא ןרעדנַא ןַא ןיא סלַא
 טינ לי זוא טינ ןעק רע סָאד ,טנָאזעג אייז טָאה רע רעבָא ,טייקגיצרעהטונ ןוא
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 ופ גרעב עניזָאד איד עלַא ןענינייר טינ רעהירפ טעװ רע זיב ,עלליוועס ךָאנ ןחעג
 ,לופ ןעוועג ןענייז אייז ,טגָאזענ טָאה ןעמ איו ,עכלעוו טימ ,רעדרעמ ןוא רעביור איד
 -עג טינ רהעמ ןיוש םהיא אייז ןעבָאה םולשטנע ןעטוג ןייז טרעהעג ןעבָאה אייז סלָא
 ןעגנַאנענ ךיז ןענייז ןוא רעישבָא ןעמונעג םהיא ןופ לָאמ א ךאנ ןעבָאה ,ןעטעב טכָאװ
 ךיוא איו ָאמָאטסָאסירק ןוא ַאללעצרַאמ ןופ עטכישענ איד ןעכלעוו ףיוא ,געװ רעייז
 -רעטנוא וצ ףיז ףָאטש גונעג ןעכענעג אייז ןעבאה טָאכיק ןָאד ןופ תעגושמ איד
 | ,ןעטלַאה

 רהיא ןוא ַאללעצרַאמ ןירעפעש איד ןעכוזוצפיוא ןעסָאלשעב טָאה טָאכיק ןָאד
 רימ אוו ,סרעדנַא סעּפע טכַאמענ ךיז טאח סע רעבָא ;עטסנעיד ענייז ןעטָאבוצנָא
 | ,עטכישעג רעיירט רעזיד ןופ ףיול םעד ןיא ןעלהעצרע ןעלעוו

= 
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 .15 לעטיּפַאק
 עטַאזיורג עגינייא טימ סינעגעגעב עכילקילגנוא םיטָאביק ןָאר טלהעצרע טרעוו ַאר

 .(סַאוגנַאי ןופ רעניױאוונייא) ןעזעוגנַאו

 םעד ךָאנ סָאד ,טלהעצרע ילעגנע ןעב טעמאה די 4
 ןופ דעישבא ןעמונענ טָאה טָאביק ןָאד איוו

 ייב ןעוועג ןטנייז עכלעוו ,עלַא ןופ ןוא ןעהטריוו ענייז
 -רליש ןייז ןוא רע זיא גנונידרעעב סיָאמַאטסָאסירק

 ןעכלעוו ןיא ,דלַאװ ןעגיבלעז םעד ןיא ןיירעה רעגערט

 -רַאמ ענהעש איד ןהעגניירעה ןהעזעג ןעבָאה יז
 .ײמורעה איז ןעּבָאה ייז איוו םעדכָאנ רעבָא ;אללעצ

 ןעבָאה ,ןעדנוטש .אייווצ סלַא רהעמ טסיזמוא טכוזעג

 ןעבעל ,עקנָאל רעשירפ ַא ףוא טלעטשענבָא ךיז יז |
 אייז רעכלעוו ףױא ,טלעכייט סעלהיק ןוא סעכילבעיל ַא ןעפָאלענ זיא סע רעכלעוו

 ,טײצינָאטימכָאנ עכילנערטרענוא ,ןיסייה איד ןעגניירבדוצרצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז

 םעד ןוא ןעטנַאניצָאר ןעזָאלעג ןעבָאה ,ןעננַאנעגבָארעה ןענייז ָאשטנַאס ןוא טָאכיק ןָאד |

 ןוא קַאז"עזייר םעד טנעפעענפיוא ןעבָאה ,זָארג ןעכייר ץ'פיוא יירפ ןרעטיפ ךיז לעזע

 -דעירפ ןוא ךילדניירפ סעינָאמערעצ ןהָא ןעבייהעגנָא ןעננָאה רענעיד ן'טימ ררעה רעד

 גיהטיונ ריפ ןעטלַאהעג טינ טאה ָאשטנַאס .,ןשוועג זיא ןעטרָאד סָאװ ןעסע וצ ךיל

 רעליטש ַאזַא זיא רע סָאד ,טסואוועג טאה רע לייוו ,סיפ איד ןעטנעּפ וצ ןעטנאניצַאר

 סעסנָאל איד ףיוא ךיז ןרעטיפ סָאװ ,סעשטאילק עלַא סָאד ,הואתילעב רעניילק ַאזַא ןוא

 ,גירנעטשנַאנוא זיא סָאװ סעּפע וצ ןערהיפרעפ טינ םהיא ןעטלָאװ אװָאדרָאק ןופ

 עדארנ ןעבאה ,רעמיא טינ טּפָאלש רעכלעוו ,קעפייט רעד ןוא לזמ"םילש רעד רעבָא
 ,סעשטצילק עשיצילַאנ ענינייא ןרעטיפ יז ןעכָאז לָאהט ןעבלעז םעד ןיא סָאד ,טראמעג

 איד ךיקנהעוועג ןענניירברעפ עכלעוו ,טייל-רהופ עשיזעוגנאי וצ טרעהעג ןערי= יב תּו
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 ;רעסַאװ ןוא זָארג ךיז ןעניפעג סע ואוו ,רעטרע ןיא היפ ערעייז טימ טייצ-נַאטימ

 ."ענ עדארנ ייז זיא ןענופעג זייוורעגילעפוצ ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ואוו טרָא רעד ןוא

 וצ גיטסול לעסיבַא ךיז קשח ןעגירקעג עטנַאניצַאר עדַארג טָאה אד .ןרָאװעג ןעלעפ

 ניואווענ ןייז ןגעג רע טָאה טקעמשרעד ייז רע טָאה םיוק ןוא ,תובקנ יד טימ ןעכַאמ

 -עגנָא טָאה ןוא גנורּפש ןענידעבעל ַא ןעבעגעג םינביולרע ס'ןררעה ןייז ןָא ןוא טייה

 עכלעוו ,סעשטַאילק יד רעבָא .טפאשנעדייל ןייז ןעגידעירפעב וצ ייז טימ ןעגנַאפ
 םהיא ןעבָאה ,שרעדנא סעּפע וצ סלא ןעסע םוצ קשח רהעמ טאהעג אמתסמ ןענָאה

 סָאד ,ןפוא ן'אזא ףיוא רענייצ יד טימ ןוא סעטיּפאק ערעייז טימ ןעוועג םינּפ ?בקמ
 -העיפ יד ,לעטָאז ַא ןָא ןעבילבעג זיא רע ןוא לעטרַאג ןייז טצַאלּפעג טָאה דלאב

 סעשטאילק ערעייז טָאה רע סָאװ ןעגנורעטש יד ןהעזעגוצ ןעבָאה עכלעוו ,רעביירט

 יוזא טהיא ןעכָאה ןוא סנעקעטש ערעייז טימ ןעפיוק וצ ןעמוקעג ןענייז ,טכַאמעגנא

 .תורצ עסיורג ןיא דרע רעד ףיוא ןעגעיל ןעבעילבעג זיא רע סָאד ,טדיילקעב

 נַאניצַאר ָאד טָאה ;עמ יו ,ןחעזעג ןעבָאה עכלעוו ,אשטנאס ןוא טָאכיק ןָאד

 ןייז וצ טגָאזעג טָאה טָאכיק ןָאד ןוא ףליה וצ טלייאעג םהיא ןעבָאה ,ןעגָאלשעג ןעט

 ןרעדנַאז ,רעטיר ענייק עזיד ןענייז ,אשטנאס דניירפ ,חעז ךיא יוו, :רעגערט דליש

 לַאפ אזַא ןיא ?ייוו ,ריד סָאד גָאז ךיא .לעדניזעג םעניימעג ַא ןופ ןעשנעמ עגירדינ

 ,טכערנוא סָאד ריפ עכַאר ןעמהענ ןעפלעה רימ ןוא ןעשימניירא ךיוא ךיד וטסגעמ

 ."ןעגיוא ערעזנוא ראפ ןָאהטעג ןעטנַאניצַאר ןעבָאה ייז רעכלעוו

 טָאה ,"ןעמהענ ָאד רימ ןענעק רחָאי ץראווש עלא וצ עכַאר ַא ריפ סָאוװ

 רָאנ ןענייז רימ ןוא גיצנַאװצ רעביא ַאד ןענייז ערעייז ןעוו ,אשטנאס טגָאזעג

 "?ןעבלַאהרעדנָא רָאג רשפא ןוא ייווצ

 טינ ןוא ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה ,"טרעדנוה ריפ העטשעב ךיא

 -ענ ךיז טָאה ןוא דרעווש ןייז וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה טרָאװ ןייק רהעמ גידנעדער

 ס'נררעה ןייז דהוד טָאה רעכלעוו ,ָאשטנאס ןוא רעזעוגנַאי יד ףיוא זָאל ַא ןעבעג

 ,ּפאלק ןעטסרע ן'טימ .עגיבלעז סָאד ןָאהטעג ךיוא טָאה ,הטומ ןענַארקעג לעיּפשייב

 "נייא םהיא רע טָאה ,ןעבעגעג רעזעוגנַאי יד ןופ םענייא טָאה טָאכיק ןָאד ןעכלעוו

 זעוגנַאי יד .עציילּפ קיטש ַא טימ עקעלעזעמַאק ענרעדעל ןייז ןופ קיטש ַאןעטינשעג

 טּפאכעג ןעבָאה ,ןעשנעמ 2 ןופ רונ ןעלאפעב יוזא ָאד ןרעוו ייז יז גידנעהעז ,רעז

 ןעגאלש ןעביוהעגנָא ייז ןעבָאה ןוא טלעגנירעגמורא ייז ןעבָאה ,סנעקעטש ערעייז

 רעד ףיוא ןעניוצעגסיוא ןענעלעג ַאשטנאס ןיוש זיא פאלק םעד ייב ;תונמחר ןהָא

 טייקטקישעג ןייז ןוא הטומ ןייז---ןעננאגעג רעסעב טינ ךיוא זיא ן'טָאכיק ןָאד ;דרע

 ןייֵז זעוועג זיא יוזא---ןעלאפעג ןיא רע ןוא ,ןעפלָאהעג טינרָאג ָאד םהיא ןעבָאה
 ס. 0 8
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 -םיוא טנעקעג טינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןעטנַאניצָאר ןופ סיפ איד ייב -- לזמ

 ךיז ןעניפענ ייז ןעװ ,ןענייז סנעקעטש ךילרהעפעג איו ,ןחעז וצ זיא ןופרעד ;  ןעבייה

 ,ןברוח םעד ןהעזענ ןעבָאה רעזעוגנַאי איד סלַא .ןרעיוב עטציירוצ ןופ דנעה איד ןיא

 ןוא סעשטאילק ערעייז ןעדָאלעגנָא ךיג רהעז יז ןעבָאה ,טכַאמעג ןעבָאה יז ןעכלעוו
 ַא ןיא רערעײטנעבַא .אייווצ איד ןענעיל ןעזָאלעג ןעבָאה וא געװ רעייז געוַא ןענייז

 ,דנַאטשוצ ןעטכטלש
 ןוא ,ָאשטנַאס ןעוועגנ זיא ךיז וצ ןעמוקעג רעדעיװ זיא רעכלעוו ,רעטסרע רעד

 טימ ןעפורענסיוא רע טָאה ,ןררעה ןייז ןעבעל'טנעיל רע סאד ,ןהעזענ טָאה רע לא

 *! טָאביק ןָאד ררעה ךַא ,טָאכיק ןָאד ררעה} : עמימש רעכילנעלק ,רעכַאװש א
 טימ ךיוא טָאכיק ןָאד טגערפעג טאה *? ָאשטנַאס רערורב ,וטסליװ סָאװ;

 .עמיטש רעכילנעלק ןוא רעכַאװש אזַא
 רעיא זַא ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ?,ךילגעמ עוו ,ןעלעו טלָאװ ךיא;

 ןעװ ,סַאלב ָאעפ ןופ קנַארט םעד ופ ןעקולש רֶאָאֿמ ַא ןעבעג רימ לָאז טייקנידענג

 איוו רענייב ענעכָארבוצ וצ טונ ױזַא רע זיא רשפא ; דנַאװ רעד וצ םהיא טָאה רהיא|

 ".ןעדנואוו וצ

 "עג טאה *? טלעפענ זנוא טלָאװ סָאװ ,ןעבָאה םהיא טלָאװ ךיא ןעוו ,ךַאא
 סלַא טרָאװ ןיימ אייב ,ָאשטנַאס ,ריד רעוש ךיא רעבָא; .טָאכיק ןָאד טרעפטנע

 לומ סָאד ןערייס -- רעביארָאפ ןעהענ נעט אייווצ רעדייא סָאד ,רעטיד רעדנרעדנַאװ

 .טכעלש ןייז סע טעװ טסנָאז ,ןעבָאה םהיא ךיא לעװ -- סרעדנַא ןעלעװ לָאז

 ,רימ טימ
 ףיוא ןהעטש ןענעק רעדעיװ רימ ןעלעו ,רהיא טניימ ,געט לעיפ איוו ןוא;

 .ָאשטנַאס טגערפעג טאה 7? סיפ ערעזנוא

 - ףיא ןעק ,רעטיר רעטלייקוצ רעד טרעפטנעעג טאה *,טפערטעבנַא ךימ סָאװ

 טנעלעג באה יא סָאװ גידלוש ןיב ןיילא ךיא רעבָא ;ןענָאז טינ טמיטשעב טייצ איד

 ,ךיא איו רעטיר ןייק טינ ןענייז עכלעװ ,ןעשנעמ ןענעג דרעווש ןיימ ףױא דנַאה ןיימ

 לָאז ףָארטש עויד זַא ,טביולרע המחלמ ןופ טָאג רעד טָאה ךיא ביולנ רעבירעד ןוא

 -ענ איד ןעטָארטעגרעביא בָאה ךיא סָאװ ראפרעד טלהָאצעג סלַא ךימ ףיוא ןעלַאפ

 טסלָאז אוד זַא ,גיהטיונ זיא ,ָאשטנַאס רעדורב ,רעבירעד .טפַאשרעטיר ןופ עצעז

 רא ריפ גיטביוו זיא סָאד לייוו .,ןענָאז טצעי. ריד ליװ ךיא סָאװ טכַא ןיא ןעמהענ
 .עשנעמ עגירדעינ עכלעזַא ןופ טנידיילעב !ערעװ רימ סָאד ,טסהעז אוד ןעוו ;  ןעדייב

 רהעמ ךיא לעװ סָאד ןעד ,דרעווש ןיימ ןעהעיצ לעװ ךיא- זי ןעטרַאװ םינ וטסלאז

 : טסולעג ץרַאה ןייד לטיפ איו יז בעיג ןוא דרעווש ןייד אור שי רָאנ .נָאהט טינ
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 'ייהטרעפ וצ יז איוו ןעסיוו ןאד ךיא לעװ ףליה וצ ןעמוק יז ןעלעוו רעטיר ןעוו ןוא

 סיורג איו ןעזייוועב דנעזיױט טאהענ ןיוש טסָאה אוד ןעד ,ןעכאפעב וצ ייז ןוא ןעגיד

 ,דנאה רעקראטש ןיימ ןופ טפַארק איד זיא

 איד רעביא געיז רעד טכַאמענ רעטיר ןעמירָא םעד טָאה ץלָאטש ױזַא

 גינעוו ױזַא ןררעה ןייז ןופ נָאמָא רעד רעבָא ןיא ץָאשטנַאס .רעיַאקסיב עניהטומ

 { ןרעפטנע וצ םהיא ןעטלַאהנײא טנעקעג טינ ךיז טָאה רע סָאד ,ןעוועג ןעלעפעג

 ןחענייברעפ זָאל ןוא שנעמ רעגיהור ןוא רעליטש ,רעבילדעירּפ ַא ןיב ךיא ,ררעח ןיימ;

 ; ןעהעיצרע וצ ןוא ןערהענרע וצ רעדניק ןוא יורפ א בָאה ךיא לייוו ,גנוגי זיילעב עדעי

 ןעלהעּפעב לייוו -- גנוטײדנַא סלַא ןעגָאז וצ טייקגידענג רעייַא רימ טביולרע ָאזלַא

 א ןעגעג טינ דרעוװש ןיימ ןעהעיצ טינ ןפוא םושב לעװ ךיא סָאד -- טינ ךיא ןעק

 -עב עלַא ןָא טצעי ןופ טָאנ אפ לחומ ןיב ךיא סָאד ןוא ,רעטיר ַא ןעגעג טינ רעױּפ

 ןופ ייס ,ןעבעג רימ טעװ ןעמ טבלעוו ןוא ןעבעגעג רימ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעגנונידייל

 רעדָא טײללעדַא ןופ ,עמירָא רעדָא עכייר ופ ,עגירדעינ ןופ ייס ,ןענָאזרעּפ עכיוה

 * ךנַאטש ןוא גנאר ןופ דעישרעטנוא ןהֶָא עכַאפנייא

 טרעפטנעעג טאה ?,טנעידעג רהעמ עלעסיב א םעהטָא רעד רימ טלָאװ יאולה,

 ,ץרעמש רעד טלָאװ יאולה ןוא ,ןעדטר וצ רעטכייק ןייז רימ לָאז סע םוא ,טָאכיק ןָאד

 סָאד ,ןטזעיוועב ריד ךיא טלָאװ ,ןעליטש עלעסיב ַא ךיז ,ץיירק ןיא להיפ ךיא ןעכלעוו

 זיא רעכלעװ ,לזמ ןופ דניו רעד ןעוו ,רעדניז אוד ,רימ גָאז ,תועט ַא טסָאה אוד

 רעזנוא ןופ ןעלנעז איד ןעליֿפנָא ןוא ןעטוג םזצ ןרעדנע ךיז לָאז ,זנוא ןענעג טצעי

 ןופ גערב םעד ףױא ןעמוקנָא גנורעטש ןייק ןהָא ןוא רעכיז ןעלָאז רימ סָאד ,גנונפָאה

 :ַאד ריד טלָאװ איו -- ןעכָארּפשרעפ ריד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעלזניא איד ןופ םעגייא

 ןײלַא אוד ?רעשררעה םוצ טכַאמענ ךיד ןוא טנעיזעּב אייז טכָאװ ךיא ןעוו ,ןעוועג

 טינ סע טסליװ אוד ןוא רעטיר ןייק טינ טםסיב אוד לײװ ,טרעטשענ סע טסלָאװ

 איד ריפ ןעמהענ וצ עכַאר הטומ ןייק טינ ןוא טסול ןייק טינ טסָאה אוד לייוו ןוא ,ןייז
 טסוומ אוד ןעד ; דנַאל ןייד ןעצישעב וצ רעדָא ,םסַאה אוד עכלעוו ,ןעננוגידיילעב

 ןופ רעהטימעג איד ןענייז ןעצניװָארּפ ןוא רעדנעל .עטנעיזעבייינ איד ןיא סָאד ןעסיוו

 ; רעשרעה םעיינ רעייז וצ טוג יוזא רעדָא גיהור ױזַא טינ לָאמנײק רענױאוונייא איד

 ןוא ןעגנורעדנע ןעכאמ וצ ןעכוז ןעלעוו אייז סָאד ,ןעבָאה ארומ ץלַא ךאנ ףרַאד ןעמ

 רעיײג רעד זומ רעבירעד ;ןָא סע ןעפור אייז איו ,לזמ רעייז ןעריבורּפ לָאמ ַא ךאנ
 וצ יז רעדָא ןעלַאפוצנָא .חטומ ןוא ןערהיפ וצ ךיז איו דנַאטשרעּפ ןעבָאה רעשרעה

 *.ךיז טרעדרָאפ סע איו -- ןעגידייהטרעפ

 ַאשטנַאס טָאה ?,טריסַאּפ ןעבע טצעי זנא טאה רעכלעװ ,לֵאפ םעד ןיאָע
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 ופ ,הטומ ןעזיד ןוא דנַאטשרעּפ ןעזיד ןעשנואוועג רימ ךיא טלאוו} ,טרעפטנעעג

 ןַא ןופ טרָאװ םעד ייב ךייא רעש ךיא רעבָא .טדער טייקגידענג רעיא עבלעו

 ענהעש עלַא סלַא רעגיהטענ בלאז"דנואוו ךיא בָאה קילבנעניוא ןעזיד ןיא סָאד ,ןַאמירָא

 ןעלעטשנעוװַא רימָאל ןוא ןעבייהפיוא ךייא טנעק רהיא בוא טסרָאקָא טהעז .דייר

 גידלוש זיא רע לייװ ,טינ סע טנעידרעפ רע להָאװבָא ,סיפ איד ףױא ןעטנַאניצָאר

 לייוו ,טביולגענ טינ םהיא ףױא לָאמניײק סע טלָאװ ךיא .יירעלייק רעצנַאג רעד ןיא

 ,ןײלַא ןיב ךיא איו ןעליטש ןוא ןעכילרהע ַאזַא ריפ ןעטלַאהעג רעמיא םהיא בָאה ךיא
 טנעקרעד ןעמ זיב ןרעיודעג ףרָאד טייצ לעיפ סָאד ,טגָאז ןעמ סָאװ גיטכיר זיא סע

 סע טגָאװ רעוו .ןעבעל ןיא ךַאז ערעכיז ןייק ָאטינ זיא סע סָאד ןֹוא ,זיא רענייא סָאװ

 טינ ָאד טָאה טייקנידענג רעייא עכלעוו ,ּפעלק עגיטכעמ איד ךָאנ סָאד ,טביולגעג

 ױזַא ןוא דלַאב ױזַא טעװ ,רעטיר ןעדנרעדנַאװ ןעכילקילגנוא םעד ןעבענעג גנַאל

 ןעטָאשעגסױא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,סנעקעטש טימ ּפעלק ןופ םרוטש א ןעמוק גנילצולּפ

 *? סעציילּפ ערעזנוא ףוא
 ךילטנענייא ןעפרַאד ??טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה *?ָאשטנַאס ,סעציילּפ ענייד,

 ןעסקַאװענּפױא ןענייז עכלעוו ,עניימ רעבָא ; סמרוטש עכלעזַא וצ טניואוועג רהעמ ןייז

 עכלעזַא ןעגָארטרעּפ טינ סיוועג ןטנעק ,דנעווייל טשידנעלָאה ענייפ ןוא עבעו ענייפ ןיא

 ךיא גָאז םוראוו -- ןעלעטשרָאפ טינ רימ טלָאװ ךיא ןעיוו ןוא  ;גנירג ױזַא ןעצרעמש

 .-עגנַאנוא עזיד עלַא סָאד ,סיװעג ףיוא ןעסיוו טינ טלָאװ ךיא ןעוו -- ? ןעלעטשרָאּפ

 ָאד ןײלַא ךיא טלָאװ ,ךאפינעפַאװ םעד טימ ןעדנוברעפ קרַאטש ןענייז ןעכַאז עמהענ

 *.ןרָאצ רַאפ רעטיול ןעברַאטשעג

 ןעקילגנוא עזיד ןעוע ,רענערט-דליש רעד טרעפטנעעג טאה !?ררעה ןיימ,
 יז בוא ןעגָאז רימ רהיא טלָאז ,טּפַאשרעטיר ןופ ןעגנולמַאזנייא ןוא טכורפ איד ןענייז

 ךָאנ סָאד ,טכוד רימ ןעד ;ןעטײצ עטמיטשעב ןיא רָאנ רעדָא טּפָא רָאפ ןעמוק

 לָאז טָאג ןעוו ,רעטירד ַא וצ ןעגױט טינ רימ ןעלעװ ןעגנולמַאזנייַא עכלעזַא אייווצ
 | *,דָאנג סיורנ ןייז טימ ןעפלעה טינ זנוא

 ןופ ןעבעל טָאד זַא, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,ַאשטנַאס ,ןעסיוו טייז

 רעבָא ;ןעקילגנוא ןוא ןערהַאפעג עלעיפ וצ טצעזענסיוא זיא רעטיר עדנרעדנַאװ איד

 ןוא םירסיק ןערעו ןעכָאז ייז סָאד ,ןעריסַאּפ סע ןעק דלַאנ ױזַא ןוא טכייל יא עדארג
 עבלעוו טימ ,רעטיר עלעיפ ןופ ןעגנוריסַאּפ איד ןעזעיוועב ןיוש ןעבָאה סע איו ,םיכלמ

 טלָאװ ץרעמש ןיימ ןעװ ,טצעי ןענעק ריד טלָאװ ךיא ןוא ,טנַאקעב יונעג ןיב ךיא

 חוגררמ עביוה עכלעזַא וצ ןעמוקעג ןעניז עכלעוו ,ענינייא ןופ ןעלהעצרע ,ןעביולרע רימ

 ןעבאה ןעשנעמ עזיד וליפא רטבַא ןדנעה ערעײז ןופ טייקשידלעה איד ךרוד זיולב
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 ױזַא .ןייּפ ןוא תורצ ענעדעישרעפ ןחעטשסיוא רעטעּפש ךיוא איו רעהירפ טזומענ

 ןופ טכַאמ רעד ןיא ןעיללַאנ ןופ סידַאמַא רעשידלעה רעד ןענופעג לָאמניײא ךיז טָאה
 טלהעצרע ןעמ איו ,םהיא טאה רעכלעוו ,סוָאלעכרַא רערטביוצ םעד ,דנייפ-טריוט ןייז

 ןעבעגענ םהיא ןוא ףױה ןייז ןיא לײז א וצ ןעדנובעוצ ,טמיטשעב ץנַאג
 רעסיוועג א ןוא ;דרעפ ןייז ופ םַאצ םעד טימ ץימש טרעדנוה אייווצ לא רהעמ

 רע סָאד ,רַאגָאז טקלהעצרע ,ןעביולג םהיא לָאז ןעמ טנעידרעפ יועכלעוו ,רעסאפרעפ

 סָאװ ,ריחטילַאפ ַא טימ ןעגנַאפעג טאה רע ןעכלעו ,סובעפ רעטיר םעד טָאה
 איד ןוא דנעה איד ןעדנובעג ,סיפ ענייז רעטנוא טנעפעעג סָאלש ןייז ןיא ךיז טאה

 םהיא טאה עכלעוו ,רעסַאװ-עענש ןוא דמַאז ןופ ענַאק א טכאמענ םהיא ןוא סיפ

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,רערעביוצ רעדנַא ןַא ןעוו וא ;טכַאמעג גיטרעפ רָאָאה א ךאנ

 טימ טלָאװ ,הטיונ רעזיד ןיא ןענַאטשענײב טינ םהיא טלָאװ ,דניירפ יעסיורנ ןייז

 ןערעירּפוצ ןעוועג ןענייז טייל עסיורנ עכלעזַא ןעוו ,טכעלש ןעוװעג רעטיר ןעמירָא םעד

 ; ןייז ןערעירמוצ סיוועג ךיא נעמ טאהעג ןעבאה רימ סלַא ןעגנונידיילעב ערעסערג טימ

 ,רהעווענ ןופ טגעירק ןעמ עכלעוו ,ּפעלק איד סאד ,ָאשטנַאס ,ןעסיוו טסומ אוד ןעד

 ןיא . ; ןעננוגידיילעב ענייק ןשנייז ,דנַאה רעד ןיא עזייוורעגילעּפוצ ךיז ןעניפעג סָאװ

 טגָאלש רעטסוש א ןעװ סאד ,ןעבעירשעג שרופמ טהעטש ףּפסַאק ןופ ץעזעג םעד

 טינ ןעמ לָאז ,דנַאה ןיא טאה רע ןעכלעװ ,לוּפַאק םענרעצליה א טימ ןרעדנַא םעד
 ,ּפעלק ןעגָארקעג טאה ,ןערָאװעג טּפַאלקעגכרוד זיא עכלעוו ,ןָאזרעּפ איד סאד ,ןעגָאז
 ןערָאװעג טנייזיילעב ןענייז רימ סאד ,ןעקנעד טינ טסלָאז אוד םוא ,ריד סאד גָאז ךיא
 ; געלשעג -ןעגיטצטי םעד ןיא ןעמוקעב ןעבאה .רימ עכלעוו ,ּפעלק איד ךרוד

 עכלעװ טימ ןא ,טאהענ ןעבאה עטיײל ענעי עכלעוו ,ןעפַאװ עגיצנייא איד ;עד

 ךימ ןעק ךיא ןוא ,סעוַאלוב ערעײז ןעועג ןענייז ,ןענָאלשעג זנוא ןעבאה יז

 ַא רעדָא דרעווש א טָאהעג ךיז .אייב טאה יז ןופ עגיצנייא ןייא סָאד ,ןרעניארע טינ

 *.זעיּפש

 עבלעזַא ןעטכַארטעב וצ גונענ ןעבענענ טינ טייצ ןייק רָאג אייז ןעבאה רימ,

 ןענעל וצ טאהעג טייצ ךאנ באה ךיא רערייא ןעד,/ ,ָאשטנַאס טנָאזענ טאה "ןעכַאז
 ףיוא טגעלעג ױזַא ,סנעקעטש ערעייז ןיוש אייז ןעבאה ,רהעוועג ןיימ ףיוא דנַאה ןיימ
 ןהעטש ןוא ןעניוא עניימ טימ ןהעז טנעקעג טינ ןייש ּבאה ךיא סאד ,םעצײלּפ עניימ
 באה ךיא ןוא ,טצעי געיל ךיא ואוו ,ָאד טגעלעגנעװַא ךימ ןעבאה ןוא סיּפ עניימ ףיוא
 ; טינ רעדָא ךימ ןענידיילעב סנעקעטש איד בוא ,םעד ןענעװ טרעמיקעב גינעװ ךימ
 ןעפעיט ַאזא ןעזָאל ןעלעו עכלעוו ,ּפעלק איד ןופ ץרעמש רעד טונ רעבָא טרעמיק ךימ

 *,סעציילּפ עניימ ףיוא ןוא סינטכעדעג ןיימ ןיא קורדנייא
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 ןָאד טנַאזעג .טאה 2אצנַאּפ דניירפ ,ןעקנעדעב אוד טסזומ ןעגעווטסעד ןוֿפע

 ןייק ָאטינ זיא סע סאד ןוא ןעננורעניארע עלא בָא טקעמ טייצ איד סָאדק ,טָאכיק
 * .עדנע ןייק ןעכַאמ טינ לָאז טדיױט רעד ןעכלעוו ןופ ,ץירעמש

 איו, ,ָאשטנַאס טגאזעג טאה !?,קילננוא םערעסערנ א ןעבעג ןעד סע ןעקא

 ? ןעיירפעב םהיא ןופ טעװ טדיױט רעד זיב ןעטרַאװ ףרַאד ןעמ ןעכלעוו אייב ,סענעי

 ןעלָאז ןרעטסאלפ רָאָאַּפ א סאד ,רעכלעזא ןעװעג ךאנ טלָאװ ןעדָאש רעזנוא ןעוו
 סע סָאד ,רעבָא טכוד רימ ;עשָאקשינ ןעוועג ךָאנ סע טלָאװ ,,ןעלייה ןענעק םהיא

 רעדעיװ זנוא םוא לַאטיּפסָאה ןעצנַאג א ןופ ןרעטסאלּפ עלַא ןייז גונעג טינ ןעלעוו

 * ןעכאמ וצ דנוזעג

 ןייד ןופ ךיד קראטש ןוא, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה "?ןייז גונעג ןיוש לָאז;
 עטנַאניצָאר סָאװ ןהעז רימָאל ןוא ןָאהט ךױא סע לעװ ךיא ;ָאשטנַאס ,טײקכַאװש

 םעד ןעגָארקעג טינ טאה ,ךאבענ ,היח עמירָא עזיד טאד ,קנעד ףיא ןעד ;טכַאמ

 *,קילגנוא רעזנוא ןופ לייהט ןעט סנעלק

 טרעהטנ רע ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה *,טינ רעדנואוו ןייק רָאג זיא סָאדק

 לעזע ןיימ סָאד ,רעדנואוו א רַאנ ןיא רימ .רעטיר עדנרעדנַאװ איד וצ ךיוא ךָאד

 -ענ טינ פיר עצנַאנ ןייק ןיא זנוא ואװ ןעטרָאד ,ץנַאג ןעמוקענסיורעה זיא
 | * ןעבעילב

 ןעּפָא ךָאד ןעקילגנוא עלַא ייב טזָאל, ,טָאביק ןָאד טנַאזעג טאה *?,קילג סָאד,

 ןיימ ךיא  ,יײז ןעגענ ףגיה א ןעניפענ ןענעק לָאז ןעמ סעכלעוו ףרוד ,עלעריחט א

 .ףימ ןוא עלעטש סיעטנַאניצָאר ןעטערטרעפ זייוונעטייצ ןעק לעזע ןייד סָאד ,ךיגמענ

 טלַאה ךיא  .ןעדנואוו עניימ ןעלייה ןענעק לָאז ךיא ואוו ,סָאלש א וצ ץעגרע ןענָארט

 בָאה ךיא סָאד ךימ רעניארע ךיא ןעד ;דובכיםוא ןַא ויפ ןעטייר ןופ םרַא עזיד םינ

 -נייוו ןעכיליירפ םעד ןופ רעהעיצרע רעד ,סונעליס רעטלַא רטמוג רעד זַא .,ןעזעלעג

 -עג ץנַאג ןרעיוהט טרעדנוח ןופ טרָאטש איד ןיא ןהעגניירעה ןייז אייב טָאה ,טָאנ
 *.לעזע םענהעש א ףיוא ןעטירעג ךילהטימ

 טייקנידעגג רעיא איוו ,ןעטייר וצ ןעמוקענ זיא רע סָאד ,ןייז ךילנעמ ןעק סעץ

 טלא ךאז רעדנא ץנאג א ךָאד זיא ןעטייר רעבָאש ; ָאשטנַאפ טנָאזעג טאה *!טנָאז
 * ,קַאז-טסימ א איו לעזע םעד רעניא רעווק רעד ןיא ןעננעה וצ

 ןָאד טרעפטנעענ טאה ?!עטכַאלש ןיא טמוקעב ןעמ עכלעוו ,ןעדנואוו איד,

 ונפטנע ,ַאשטנאס דניירפ ָאזלַא ,עדנַאש סלַא ערהע רהעמ לעיפ ןעגניירב, ,טָאכיק
 ןייר ףױא ןהעגפיורעה רימ ףלעה ,סיפ איד ףיוא ךיד לעטש ןרעדנָאז ,רהעמ טינ רימ
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 איד רעדייא ןעהעיצ ןענַאד ןופ רָאנ רימָאל ןוא טסליװ אוד טרַא עכלעוו ףיוא לעזע
 */טרָא ןעמַאזניא ןעזיד ןיא זנוא טכאפרעביא ןוא ןָא טמוק טכַאנ

 ,ָאשטנאס טגָאזעג טָאה ?,טייקנידעגג רעיא ןופ טרעהענ טפָא ךָאד בָאה ףיא;

 ןופ לייהט ןעטסערג םעד ןעפָאלש וצ טניואוועג ןענייז רעטיר עדנרעדנַאװ איד סָאד,

 סעסיורג א ריפ סָאד ןעטלַאה אייז סָאד ןוא רעטרע עטסיװ ןוא ןעזָארנ ןיא רהָאי

 | *,קילג

 ןעמוק טינ ןענעק אייז ןעװ, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה ",ןאד זיא סָאד,
 זענייז סע סָאד ,תמא יוזא זיא סָאד ןוא }  טבעילרעפ ןענייז אייז ןעוו רעדָא רעטייוו
 ןענאטשענסיוא דנַאנַאכָאנ רֶהָאי אייווצ ןעזלעפ ףיוא ןענייז עכלעװ ,רעטיר ןעזעוועג

 ןטמַאד ערעייז ןוא ,רעטעוו ןופ ןעטייקכיקמהענעגנַאננא ערעדנא ןוא טלעק ןוא ץיח

 טָאה רע סלַא ,סידאמא ןעוועג זיא עזיד ןופ רענייא ; טסואוועג טינ ןופרעד ןעבָאה

 טכַא זלעפ-רעמוק םעד ףױא ןעטלַאהענפױא סָארבענעטלעב ןעמָאנ םעד רעטנוא ךיז

 ןייז ןיא רָאלק טינ ןיב ךיא ליײװ ,יונעג טינ סייוװ ךיא -- םישדח טכַא רעדָא רהאי
 ריפ טינ סייוו ףיא תולנ טכירעגבָא ןעטרָאד טאה רע סָאד ,נונענ זיא סע ; עטכישענ

 רימָאל ךָאד ,טכַאמעננָא םהיא טָאה אנאירָא עטבעילענ ןייז סָאװ ,זעצרעמש עכלעוו
 לעזע םעד רעדייא ,ןענַאד ןופ ןהענגעװַא רעהירפ ןוא ,ָאשטנַאס ,טרָא ןעזיד ןעזָאלרעּפ

 ".ןעטנַאניצַאר איו קילגנוא אזא ןעננעגעב לָאז

 איו םעדכאנ ןוא ,ָאשטנַאס טנָאזעג טָאה ",לעװייט רעד ןעוועג טלָאװ סָאד,
 לָאמ גיצנאווצ וא טרעדנוח ןוא ,טצפיזעג לָאמ גיצכעז ,טצכעעג לָאמ גיסיירד טָאה רע
 טהימעב ךיז רע טָאה ,ענַאל רעזיד וצ טכארבעג םהיא טָאה רעכלעוו ,םעד ןעטלָאשעג
 ןעגיוב רעשיקרעט א איו טמירקעג ןעטימ ןיא ןעבעילבעג זיא רע רטבָא ,ןהעטשוצּפױא

 יוצ ןעזיד ןיא ךָאד רעבָא טָאה רע; ךיילג ןעלעטשפיוא טנעקענ םינ ךיז טאה ןוא
 טייחיירפ רעסיורג רעד טימ טצונעב ךיז טאה רעכלעוו ,לעזע ןייז טלעטָאזעג דנאטש

 רע ,טייוו וצ לעסיב ַא ןעכָארקרעּפ ץעגרע זיא ןוא טאהעג גָאט םענעי טאה רע סָאװ
 ןררעה ןייז רעדָא ןָאשטנַאס טלָאװ רעכלעוו ,ןעטנַאניצָאר ןעבייהענפיוא ןַאד טאה
 ָאשטנאס ,ןענָאלקעב טנעקענ ךיז ןוא גנוצ א טאהעג טלָאװ רע ןעװ ,ןעבענעגכָאג טינ
 עננָא ןעטנַאניצָאר טָאה ,לעזע ןייז ףיוא טצעזענפיורעה {'טָאכיק ןָאד ךידנע אה
 םאזננַאל אייז טאה ןוא לעקירטש ן'ייב לעזע םעד ןעמונעגנָא טאה ,קע ןייז ןָא ןעדנוב

 ױעד ןענופעג ךיז טָאה סע ,טקנעדעג טאה רע איװ ,ואװ ,טרָא םעד וצ םרהיפענ

 טָאה סעכלעוו ,לזמ סָאד טָאה ,ליימ א ןעגנַאנעגבָא םיוק זיא רע סלַא .געװיטּפ'וה

 עכלעוו ,עמשטערק א ןהעזרעד טָאה רע ואוו ,געוו םעד ןעזעיװעגנָא ,טרעסעברעפ ךיז
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 ,סָאלש א ןיא טלעדנַאװרעּפ דיירפ ס'טָאכיק ןָאד וצ ןוא קילגנוא ןייז וצ ךיז טאה

 ררעה ןייז וא ;משטערק א איו סרעדנַא טינ זיא סָאד זא ,טגָאזעג טָאה ָאשטנַאס
 גנַאל ױזַא טרעיודעג טָאה טיירטש רעייז ןוא ,סָאלש ַא זיא סאד זַא ,טנָאזטג טָאה

 ָאשטנַאפ ןוא ,חוכיו רעייז טנידנעעג ןעבאה יז רעדייא ןעמוקעגנָא ןעטרָאד ןענייז ייֵז זיב

 ,רָאאּפ ןייז טימ ןיירעה תונעט ערעטייוו ןהָא זיא

 טל רע
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 ,16 לעטיּפַאק
 ןעטלַאהעג טָאה רע עכלעװ ,קנעש רעד ןיא טריסַאּפ טָאה רעטיר ןעגיניזפרַאש טעד טימ סָאװ

 .םָאלש ַא ריפ

 רעד ןיא ןענעלענ זיא טָאכיק ןָאד איוו גיד נעהע
 הטריוו רעד טאה ,לעזע ץרעביא טיירב

 ,םהיא טימ השעמ איד זיא סָאװ ןיַאשטנַאס טגערפענ

 ןיא רע} ,ָאשטנַאס טרעפטנעענ טאה *,טשינרָאנ,

 טשטעווסוצ לעסיב ַא ךיז טָאה ןוא זלעפ ַא ןופ ןעלַאפענבָארעה
 * ןעפיר איד

 טינ ןיא עכלעוו ,ױרפ א טאהעג טאה הטריוו רעד
 ןעוועג זיא איז ;סעקרעמשטערק ערעדנא איד איו יוזא ןעוועג

 ,ערעדנַא ןופ ןעקילננוא איד טלהיפענטימ טָאה ןוא גיצרעהמרַאב

 ןעדניברעפ וצ ן'טָאכיק ןָאד טלײַאעג רעבירעד ךיז טאה איז
 ןעפלעה וצ רהיא -- לעדיימ ענהעש ַא רעייז -- רעטכָאט רהיא ןעליופעב טָאה ןוא

 לעריימ ַא טנעידענ ךיוא טאה קנעש ןיא ,שזַאדנַאב םעד ןענעלוצפיורעה טסאג םעד

 ןעגישטַאלּפ ַא טימ ,עצינליטַאּפ רעבָארנ א טימ ,םינּפ ןעטיירב א טימ ןעירוטסַא ןופ
 זיא םע ;רעסעב לעיפ טינ ךיוא ןרעדנַא םעד ןוא ןעקָאסָאק ַא גיוא ןייא טימ ,זָאנ
 ; תונורסח ערהיא עלַא טקעדרעפ טָאה רעּפרעק רהיא ןופ סקואוו רענהעש רעד ,תמא
 ערהיא ןוא ּפָאק ן'זיב םיפ איד ופ ךיױה דנעה ןעבעיז ןייק ןעװעג טםינ זיא איז

 ןעננואווצענ איז ןעבָאה ,ןעניױאװענבָארעה לעסיב ַא איז ןעבָאה עכלעװ ,ןעלסקא

 לעדיימ ענהעש עזיד .טלָאװעג טאה איז סלַא רהעמ דרע רעד ףוא ןעקוקוצרעטנורעה
 טעב סעניימטנ א ןעכַאמ וצ טכערוצ רעטכָאט ם'רעמשטערק םעד ןעפלָאהעג טָאה

 סע סָאד ,ןטזעיוועג ךילטייד טאה סעכלעוו ,לעביטשדםידיוב א ןיא טָאכיק ןָאד ריפ

 טריטרַאװקענ ךױא טָאה רעטיצ ןעזיד ןיא / ,םידיוב-ייה א ןעזעווענ גנַאל-נערהָאי זיא

 ס'רעטיר רעזנוא ןופ רעטייוו עלעסיב ַא ןעוועג זיא טעב ןייז ןוא רעביירט-לעזע ןַא
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 ןעננודיילקעב ערעדנַא ןוא ןעקעד טימ טעבענסױא ןעוועג זיא סע ?הָאװּבֶָא ןוא ,טעב

 זיא סעכלעוו ,ס'טָאכיק ןָאד סלַא רעסעב ןעװעג ךָאד סע זיא ןעלזעדליומ ענייז ןופ

 ַא ןופ ,קעב עכיילג"טינ אייווצ ףיוא רעטערב עטַאלגנ רהעז טינ רעיפ ןופ ןענאטשעב

 ,ךַאלדיינק טימ טליפעג ,ערדלָאפ א סלא רעקיד ןעוועג טינ זיא רעכלעו ,ץארטַאמ
 איד ןעװ ,רטנייטש ריפ ןענכער טנעקעג טײקטרַאה רעייז טל טלָאװ ןעמ עכלעוו

 ןופ רעטייוו ; רעטרע ענעסירעגכרוד עגינייא ךרוד טרַאּפשעגסױרעה טינ טלָאװ לָאװ

 "טעב א ןופ ןוא רעדעל-רליש איוו ףייטש ױזַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעכאליײל אייווצ

 ,םענייא זיב םידעפ עלא ועלהעצכיוד טנעקענ טלָאװ ןעמ רעכלעוו ףיוא ,עקעד
 - איד ןוא טגעלעגנעװַא טָאכיק ןָאד ךיז טאה טעב סעכילקילגנוא ַאזַא ףיוא

 זיב ןעביוא ןופ ןרעטסַאלּפ טימ טקעדעב םהיא ןעבָאה רעטכָאט רהיא ןוא ןיהטריוו

 טָאה (לעדיימ רעירוטסַא ענהעש איד ןעסייהעגנ טָאה ױזַא) סענרָאטירַאמ } ןעטנוא

 סָאד ,טקרעמעב ןעדניברעפ ן'ייב טָאה ןיהטריוו איד סלַא ,ןעטכױלעגוצ םעד ייב יז

 רעכיג זומ סָאד זא ,טגָאזעג איז טָאה ,סערַאנפ טימ טקערעב ןעוועג זיא טָאכיק ןָאר

 ,לאפ ַא ןופ טלַא ןענָאלש ןופ ןעמוק

 עלעיפ טאה זלעּפ רעד ןרעדנָאז ,ּפעלק ןייק טינ, ,ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה "ןיינ,
 סע ןוא ,ןעכייצ רהיא :עזָאלענרעביא טָאה יז ןופ עדעי ןוא ןעציּפש ןוא ןעקע עפרַאש

 סע ,דנַאברעפ ךאלקיטש רָאָאּפ ַא ןעזָאלרעביא טעװ רהיא ןעוו ,ןעדַאש טינ טעװ

 ַא ךױא טצרעמש רימ ,ועצונ טעװ סָאד ןעמעוו ריּפ ןענימעג רענייא ןיוש ךיז טעװ

 | *.ןעטייז איד ןיא לעסיב

 ,ןיהטריוו איד טנערּפעג טאה 7 ןעלאפעג ךוא רהיא טייז

 לַאפ רעד רעבָא} ,ָאשטנַאס טרעפטנעענ טָאה ?,טינ ךיא ןיב ןעלאפעג ןיינ,
 ביל ןעצנַאנ ןיא העװ טוהט רימ סָאד ,ןעקָארשרעד ױזַא ךימ טָאה ןררעה ןיימ ןופ

 ",סנעקעטש טיט ּפעלק טרעדנוה ןעגירקעג טלָאװ ךיא איו טקנוּמ

 ךיז טָאה רימ ,ױרפגני איד טנָאזעג טָאה ?,ןייז ףיקנעמ  רהעז ןעק סָאד;

 טינ בָאה ןוא םרוהט ןעביוה א ןופ ןעלַאפעגכָארטה ןיב ךיא סָאד ,טמולחענ לָאמבנַאמ

 ךימ ךיא בָאה ,טּפַאכעגפױא ןַאד ךימ בָאה ךיא ןעוו ןוא .,ןעלַאפ וצ טרעהענפיוא

 יענבָארעה ךילקריװ טכָאװ ךיא איו ,ןעגָאלשוצ ןוא טשטעווקוצ . ױזַא טלהיפעג

 | *,ןעלַאפ
 ךיא סָאדא ,ָאשטנַאּפ טגָאזעג טָאה ",לעזַאומעדאמ ,חרצ איד זיא ָאד טָא,

 ױזַא טעמכ ןעמוקעב ,רעטציא ןיב ךיא איו רעכאוו ךאנ ןוא גידנעמיורט טינ בָאה

 -  *.טָאביק ןָאר יורעה ןיימ איוו ,סערָאנט עלעיפ
 ,סענרָאטירַאמ טנערפענ טָאה *? ורעה רעיא טסייה איוש
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 א זיא רע} ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה ",ששטנאמ א7 עד טָאכיק ןָאד

 טָאה ןעמ סָאװ ,עטסעשידלעה ןוא עטסעב איד ןופ רענייא ןוא ,רעטיר רעדנרעדנַאװ

 ".טלעוו רעד ןיא ןהעזעג טינ גנַאל טייז ןיוש

 לעריימ טסנעיר סָאד טאה *? רעטיר רעדנרעדנַאװ א סנױזַא סָאד זיא סָאװ;
 ,טנערפעג רעדעיוו

 סָאד טסייוו רחיא סָאד ,טלעוו רעד ןיא ןערהאפרענוא ױזַא ךָאנ רהיא טייז,

 א סָאד ,רעטסעווש ןיימ ,ןעסיוו ָאולַא טייז, :ָאשטנאס טרעפטנעעג טָאה *? טינ

 רעטלייקנכרוד ַא רעטרעװ אייווצ ןיא טרעװ סָאװ ,ךַאז א זיא רעטיר רעדנרעדנַאװ

 טָאה ןעגרָאמ ןוא טלעװ רעד ןיא רעטסכילסילגנוא רעד רע זיא טנייה ; רסיק ַא רטדָא

 "ךליש ןייז וצ ןעכענוצנעװַא ןעכיירגינעק ןופ ןענױרק איירד רעדָא אייוצ רע

 ".רענערט

 רהיא סָאװ ,רחיא סָאד , ,ןיהטריוו איד טנערפענ טאה ",םע טמוק ױזַא .איוו

 סע איו ,לָאמ םוצ טינ ךָאנ טָאה ,ןררעה ןענידריוו אזא ןופ רעגערטדדליש רעד טייז
 | ייל ףארנ לעטיט םעד ,טנייש

 ָאטינ ףאנ זיא סע ןעד, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה ?,הירפ וצ ךאנ זיא סע;

 טָאה סע ןוא רעײטנעבַא ףױא ןעננַאנענסױרעה ןענייז רימ טייז טַאנַאמ רעצנַאג ןייק
 טפערט םע .ןעמָאנ ןעזיד ןענעידרעפ לָאז סָאװ טריסַאּפ טינ ךאז ןייק ךאנ זנוא

 ןיימ ןעוו רעבָא .ערעדנַא ןַא רָאנ טניפענ ןעמ ןוא ךַאז ןייא טכוז ןעמ סָאד ,טפָא
 ךיא ןוא ,לאפ ןעזיד ןופ פעלק איד ןופ ךיז וצ ןעמוק קירוצ טעװ טָאכיק ןָאד ררעה

 -פָאה עניימ ןעטייברעפ טינ ךילקריוו ךיא לעװ ,עקילאק ןייק ןערעװ טינ ןופרעד לעװ

 ".ןעינַאמש ןופ לעטיט ןעטסעב םעד ףױא ןעגנונ

 ףיז טָאה ,טרעהענטיוא םַאזקרעמפוא עצנאג סָאד טָאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד
 איד ןעמונעגנַא טָאה ,טנעקעג רָאנ טאה רע איו םונ ױזַא טעב ןיא טצעזענפיוא
 רהיא סָאר ,ורפ עחנעש ריס טבױלג :טנָאזענ טאה ןוא דנַאה רעד ייב ןיהטריוו
 ַאזַא סָאלש רעייא ןיא ןעמונענפיוא טאה רהיא סָאד ,ךילקילג ןעצעש ךייא טנעק

 -טסבלעז סָאד ,טגָאז ןעמ לייוו ,ןעמהיר טינ ןיילַא ךימ ליוו ךיא ; יב ךיא איו ןָאזרעּפ

 ליוװ ךיא  .ןיב ךיא רעװ ןענָאז רעבָא ךייא טעװ רענערט-דליש ןיימ ,טגירדעינרע בל
 ןיבייא ,ןָאהטעג רימ טאז רחיא עכלעוו ,הבוט איד לעװ ךיא סָאד ,ןעגנָאז רָאנ ךייא
 טלָאװ סע ןעו ןוא ,םעל ךיא איװ גנאל ױזַא ןעקנאד וצ ריפֲאד ךייא םוא ןעקנעדעג
 ;עפראוורטטנוא ךיס לָאז עכעיל איד סָאד ןעלמיה עכיוה איד ןופ ןעליוו רעד ןעוועג םינ

 ףענהעש רעד ןופ ןְטְנוא טגהעש איד וצ ןעפאלקשרעפ ןוא עצעזעג ערהיא רעטנוא
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 ןופ ןעגיױא איד ןעטלָאװ ,ןעמָאנ ן'טימ ןָא טינ ָאד ףור ךיא עכלעוו ,רערַאבקנַאדנוא
 *טייהיירפ ןיימ רעשרעה איד ןערָאװעג ןייליירפ ןעכילבעיל ןעזיד

 ןערָאװענ ןענייז סענרָאטירַאמ עטונ איד ןוא רעטכָאט רהיא ,ןיהטריוו איד

 גינעוו ױזַא ןעבאה ייז עכלעװ ,רעטרעוו ס'רעטיר ןעדנרעדנַאװ םעד נידנערעה טשימוצ

 טנעקענ ןופרעד ייז ןעבאה ךָאד ;שיכעירג טרערעג יז וצ טלַאװ רע איו ,ןענַאטשרעּפ

 ענייז ןעטָאבוצנָא ןוא ןעטנעמילּפמָאק ןעבעג וצ יז טניימ רע סאד ,ןעמהענסיורעה

 יז ןעבָאה ,ךַארּפש אזַא וצ טנױאװעג ןעווענ טינ ןענייז יז איוו ױזַא רעבָא ,עטסנעיד

 -עננוא ןַא סלַא טעטכַארטעב םהיא ןעבאה ןוא גנורעדנואוורעפ טימ טקוקעגנָא םהיא

 ןעבָאה אייז ; עדָאמ רעד ןיא טנייה ןענייז עכלעוו איד ןופ סרעדנַא זיא סאוו ,ןעכילנהעוו

 וצ אייז ןעליוו ןעטונ ןייז ריפ רעגייטש ןעשרעמשטערק רעייז ףױא טקנַאדעב םהיא

 ןערירוק ןעננאגעג זיא ןעױטסַא ןופ סענרָאטיראמ ןוא ,געװַא ןענייז ןוא ןענעיד
 ,ררעה ןייז איו טוג ױזַא טניהטיונענ ןירעד ךיז טאה רעכלעוו ,ןָאשטנַאס

 ןעמאזוצ טכַאנ איד טרערעגבָא רהיא טימ רעבָא טאה רעביירט לעזעיליומ רעד

 איד איו דלַאב ױזַא סָאד ,טרָאװ רהיא ןעבעגעג םהיא טאה איז ןוא ,ןעגניירברעפ וצ

 םהיא וצ איז טעװ ,ןעּפָאלש ןעלעוו ןעטפַאשרעה ערהיא ןוא ןעהור ןהעג ןעלעוו טסעג

 טלהעצרע ןעמ ןוא ,טרהענעב רע סָאװ סעלַא ןיא ןעלעטש ןעדעירפוצ םהיא ןוא ןעמוק

 ןעטלאהעג גידנעטש איז טאה תוישעמ עכלעזַא ןיא סָאד ,חבש םעד יורפננוי רעזיד ןופ

 ,ייברעד תורע ןהָא ןוא גרַאב א ףוא ןעכַארּפשרעּפ סע טאה איז ןעו .וליפא ,טרָאװ

 "עג טינ טאה ןוא טרָאװ-נערהע ןעלעדע רהיא ןופ ןעטלאהעג לעיפ טאה איז ןעד
 עכילקילגתא עטכעלש לײװ ,קנעש א  ןיא ןענעיו וצ עדנַאש א ריפ ןעטלאה

 ,ענַאל רעזיד וצ טכַארבענ איז ןעבאה ,ןענָאז טנעלפ איז איו ,עדנעטשמוא

 זיא ץטָאכיק ןָאד ןופ טעב עניד'טשרמולכ ,עמירָא ,עלָאמש ,טטרַאה סָאד

 סיָאשטנַאס ןעוועג זיא םהיא ןעבעק ןוא ?עביטש-כַאד םעד ןופ ןעטימ ןיא ןענאטשענ
 סעיפ טאה עכלעוו ,עקעד א ןופ ןוא עשזָאגָאר א ןופ ןענאטשעב זיא רעכלעוו ,רענעלעג

 ןעמוקעג זיא ןעזיד רעטניה ; לָאװ ןופ סלַא םידָאּפ סקַאלפ ןופ ןייז וצ ןהעזענסיוא רהעמ

 זיא ,ןערָאװעג טנָאזעג ןיוש זיא סע איו ,סטכלעוו ,רעביירט-לעזע םעד ןופ טעב סָאד

 עטסעב אייווצ ענייז וצ ןערעהעג עכלעוו ,ןעכַאז עלא ןופ ןוא סעקעד איד ןופ ןענַאטשעב
 ןוא עטרעטיפענ-טונ ,ענסעש רעטױל ,ןעלזע ףלעווצ טאהעג טאה רע ןעד ,ןעלזע-ליומ
 יערא ןופ רעביירט-לעזע עטסכייר איד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע לייוו ,עניטרַאסױרג

 ךַאז עזיד טנהָאמרעד רעכלעוו ,עטכישענ רעזיד ןופ רעסַאפרעפ םעד טױל ,ָאלַאװ
 רע סָאד רַאנָאז טגָאז ןעמ ןוא .טנעקענ טונ רהעז םחיא טאה רע לייוו ,ךילקירדסיוא
 א ןעועג טּמוהרעביא זיא ילעננע ןעב טעמַאה ריצ .בורק א רענַײז ןעועג זיא



 ןלפ ,1 ךוב .טָאעיק ןָאד ןופ עטכישעג
 ןיפ

3 

 טהעז סָאד ןוא ,יונעג ןעבעירשעב סעלַא טָאה רעכלעוו ,רעביירש-טכישענ רעכילטקניּפ

 ןעזָאלעג טינ ןעכַאז עניילק עבלעזַא רַאנָאז טָאה רע סָאד ,םעד ןופ ףילטייד ןעמ
 "טבישעג עטסנרע איד לעיּפשײב א ןעמהענ ךיז ןענעמ ןומרעד .טקרעמעבנוא ןהעגייבראפ

 םיוק יז ןופ ןעק ןעמ סָאד ,ןעקורט ןוא ץרוק ױזַא ןעכַאז ןעלהעצרע עכלעוו ,רעביירש
 רעדָא טייהניימענ ,טײקגיסעלכַאנ ךרוד -- סוא ןעזָאל ןוא ןעכוזרעפ וצ ןעגירק סעּפע
 רעד ןייז טשטנעבעג לָאז לָאמ דנעזױט .ןעכאז עטסגיטכיוו איד -- טייהנעסיוונוא
 "עב טאה רעכלעוו ,רערעדנַא רעד ןוא עטנָאמַאקיר עד עטנַאלבַאט ןופ רעסאפרעפ
 טייקבילטקניּפ א ריפ סָאװ טימ !סַאללימָאט ףַארנ םעד ןופ ןעטַאהט איד ןעבעירש
 !ךַאז עדעי ןעביירשעב יז

 ןעבענעג ייז טאה ןוא ןעלזע ענייז טכוזעב טאה רעביירט רעד איו םעד ךָאנ
 טָאה ןוא ךַאלעסיק-לעטָאז ענייז ףיוא טנעלעג ךיז רע טאה טײצלהָאמ עטייווצ איד

 "סָאלפעב ןעוועג ןיוש זיא ָאשטנַאס ,סענרָאטירַאמ עכילטקניּפ רהעז ןייז ףיוא טרַאװעג

 רעד רעבָא ,ןעּפָאלשנייא טלָאװעג רהעז טלָאװ ןוא טעב ןיא ןענעלעג זיא רע ,טרעט

 השעמ רעגיבלעז רעד בעילוצ ןוא ןעזָאלעג טינ םהיא טָאה ןעטייז איד ןיא ץרעמש

 רעצנַאג רעד ןיא ,זָאה ַא איו ןעּפָא-טיירב ןעניוא איד ןעטלַאהעג טָאכיק ןָאד טָאה

 ןייק טנערבענ טינ רהעמ ןיוש טָאה סע ןוא טייקליטש עפעיט א ןעוועג זיא עמשטערק

 רעזנוא ןוא טייקליטש עראברעדנואו עזיד ,זױהרָאפ ןיא ּפמָאל א רעסיױא טכיל

 ,ןעסינענעגעב איד וצ טעדנעװעג גירנעטש ךיז ןעבָאה עכלעוו ,ןעקנַאדעג ס'רעטיר

 טכַארבענניירעה םהיא ןעבָאה ,ןעטכישטנירעטיר איד ןיא לעיפ ױזַא ךיז ןעניפעג עכלעוו

 רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,ןתענושמ עטסענדָאמ איד ןופ ענייא עיזַאטנַאפ ןייז ןיא

 סָאלש ןעניטכערּפ ַא ןיא ףיז טניפטג רע סָאד ,טעדליבעגנייא ךיז טאה רע .ןעקנעד

 זיא רע עכלעוו ןיא ,עמשטערק עדעי םהיא טאה טגָאזעג ןיוש ןעבָאה רימ איו ,ןעד)

 איד זיא רעטכָאט ס'רעמשטערק םעד סָאד ןוא (סָאלש א איו ןהעזענסיוא ,וערהָאפרעּפ

 -חענעב רעלערע ןייז ןופ ןעננַאֿפעג ןערָאװעג זיא עכלעוו ,ררעהיסָאלש א ןופ רעטכָאט

 םהיא וצ ןהעגוצניירעה ןעכָארּפשרעּפ טאה ןוא טבעילרעפ םהיא ןיא ךיז טאה ןוא גנומ

 ,טכאנ קיטש א ןענעיל וצ םהיא טימ ,ןרעטלע ערהיא ןופ ןעסיוו םעד ןהָא ,םייהעג ןיא
 ריפ ןעטלַאהעג רע טאה ,טנַארטעגסױא ןיילַא טאה רע עכלעװ ,ךאז ענענושימ עזיר

 -עג םעד ןענכערעב וצ ןוא ןעגיהורנואעב וצ ךיז ןעבייהעגנָא טָאה ןוא טײהרהַאװ ַא

 טָאה רע ;ןהעטשוצייב ןעבָאה ָאד טעװ טײקכילטנערָא ןייז ןעכלעוו ,ןויסנ ןעכילרהעפ

 ַאעניצלוד עמאד ןייז ןעגעג שלַאפ ןייז וצ טינ ןעצרעה ןייז ןיא טמַאמעגבָא ךָאד רעבָא
 שנַאינאטניװק עמַאד רהיא טיט ןיילא ַארבעניג ןיגינעק איד וליפא ןעוו ,ָאסָאבָאט לעד

 .ןעניישרע םהיֵא רַאמ ןעלאז
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 עניד'הנושמ עזיד טימ טגיטפעשעב ןעוועג ןענייז ןעקנַאדענ ענייז דנערהעוו

 ןעװ -- םהיא ריפ עדנוטש עכילקילגנוא איד -- עדנוטש איד ןעמוקעג זיא ן'תענושמ

 ןעדנובענפיוא רָאָאה איד ,דמעה ןייא ןיא ןוא סעװרָאב ןיירעה זיא עקרעירוטסא איד

 ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ סָאד ןיא טירט עגיטכיזרָאּפ עזיול טימ ,עקצימ ענעלָאװ ַא רעטנוא

 איז זיא םיוק רעבָא ,רעביירט לעזע רהיא ןעכוז וצ םוא ,ןענעלעג ןענייז איירד איד
 ענייז ףיוא גידנעקוק טינ טאה ןוא טקרעמעב טָאביק ןָאד איז טאה ,ריהט ןיא ןיירעה

 ןוא רעגעלעג ןייז ףױא ןעבייהענפיוא ףךיז ץיירק ןיא ןעצרעמש איד ןוא ןרעטסַאלּפ

 טָאה עכלעוו ,עקרעירוטסַא רענידריווסנעבעיל רעד וצ סמרָא איד טקערטשעגסיוא

 "בעיל רתיא ןעכוזוצפיוא דנעה איד טימ טּפַאטעגמורעה ןעגייבעגנייא ןוא דייהרעליטש
 רעבלעוו ,רעטיר םעד ןופ סמרָא איד טימ טנעגעגעב ךיז ןעבָאה דנעה ערהיא ,רעבָאה

 טנַאװעג טינ טאה איז לייוו ןוא ,קנעלעג-דנַאה םעד ייב ןעמונעגנָא טסעפ איז טאה

 טצעזעגרעדעינא איז טאה ןוא ךיז וצ ןעניוצעג איז רע טאה סּפיּפ ַא ןעזָאלוצסױרעה
 בָארג ןעווטג זיא סע שטָאכ ןוא ,דמעה רהיא טּפָאטעב טאה רע .טעב ןייז ףיוא

 ; ןענייל עטסנייפ איד ןופ ןעוועג זיא סָאד זַא ,טכודעג ךיז םהיא טָאה ,ךוט-קאז איו

 איד ןופ ןעקנעלעג איד ףיוא ןעגָארטעג טָאה איז עכלעוו ,סעקרעשטַאּפ ענרעזעלג איד

 ,רָאָאה ערהיא ;?רעּפ עשילַאטנעירָא עטסרעייהט איד ריפ ןעטלַאהעג רע טאה סמירָא

 עטסנייפ איד ריפ ןעמלַאהעג רע טָאה ,רָאָאה עשידרעפ וצ ךילנהע ןעווענ ןענייז עכלעוו

 ,םעהטָא רהיא ןוא ,ןוז איד טלעקנודרעפ ץנַאלג רעייז סָאװ ,ןעיבַארַא ןופ םידעּפידלָאג
 --- טבאנ רעביא ןענַאטשעג זיא סָאװ שיילפ ןעטלַאק ןופ חיר םעד טאהעג טאה רעכלעוו

 טלעטשענרָאפ םהיא איז טאה עיזַאטנַאפ ןייז ,ץרוק .ךורעג ןעקַאמשעג ,ןעסיז א ריפ

 ,רעביב ענייז ןיא ןעבעירשעב .ןעועג זיא עכלעוו ,ןיסעצניוּפ עסיוועג ַא איו עדַארנ

 סָאװ ,רעטיר ןעטעדנואוורעפ א ןעבוזעב ןעמוקעג תולעמ עלַא עזיד טימ זיא עכלעוו
 .-רעפ ןעזעװעג ררעה רעמירָא רעד זיא םייו ױזַא ןוא = ; עבעיל רחיא ןענואוועג טאה
 ,ןעכאז ערעדנַא איד טינ ךױא ,ךורעג רעד טינ ,ןעּפַאט סָאד טינ סָאד ,טעדנעלב

 -םיורעה טנעקעג םהיא ןעבָאה ,ךיז םורעה טָאהעג טָאװ יורּפננוי עטונ איד עכלטוו

 -- רעבײרט-לעזע ןַא ןעדײס - !עדעי ןעּבאה ײז להָאװבָא ,תועט ןופ ןעמהענ

 ןיטעג איד םורעה טמהענ רע סָאד ,טביולגעג טאה רע  ןעכערב וצ ןעכַאמ טנעקענ
 אה ןוא סמרָא ענייז ןיא ןעסָאלשעג טסעפ רעבירעד איז טָאה רע ; טייהנהעש ןופ
 ענערָאבעג-כױה ןוא ענהעש ָא, : עמיטש רעכילטרעצ רעזױק א ןיא טנָאזעג רהיא וצ

 ,עדַאננ עסיורג איד ריפ ןעניולעב וצ ךייא דנַאטש ןיא ןייז ךיא טלָאװ יאווכה ,יורפגנוי
 טרעה סעכלעוו ,לזמ סָאד רעבָא ;טראוונענעג רעיא טימ רימ טנייצ רהיא עכלעוו

 םעב סעזיר ףיוא טְנעלֶעגְנעווַא ףימ טָאה ,ןענלָאפרעפ וצ עֶכילקיִלגנוא איד ףיוא טינ
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 ךיוא ךיא טלָאװ ןעלעוו וליפא לָאז ךיא ןעוו סָאד ,טעשטעילַאקוצ ןוא ןענָאלשוצ יוזא

 א ךָאנ ָאד זיא טייקכילגעמנוא רעזיד יצ ןוא ,שנואוו רעיא ןעליפרע ןענעק טינ

 -רעפנוא רעד וצ ןערָאװשעג באה ךיא עכלעוו ,טייהיירט איד ךילמענ -- ערעס,רג

 ירעפ עניימ ןופ ןירעשרעהעב עניצנייא איד ,ָאסָאבָאט לעד אעניצלוד רעכילביילג
 ןייז טינ ףיא טלָאװ ,טרעטשענ טינ רימ טלָאװ סָאד ןעװ ;ןעקנַאדעג עטסנענרָאב

 ,טייהנענעלעג עכילקילג ַאזַא דנעה איד ןופ ןעזָאלסיורעה ןוא רעטיר רעשירַאנ אזַא
 *,ןענעקטנַא רימ טנָארט טייקסטוג עסיורג רעיא עכלעוו

 טאה טָאביק ןָאד סָאװ םעד ןענעװ טסננַא סיורנ ןיא ןעוועג זיא סענרָאטיראמ
 טאה ,רייר ענייז גידנעטכַא רעדָא גידנעהע וטשרעפ טינ ןוא ןעטלאהעג טסעפ ױזַא איז
 איד ןעכלעוו ,רעביירט-לעזע רעטונ רעד ,ןערעװ וצ זיול םהיא ןופ טכוועג רָאנ איז

 רהיא אייב ךיילג טקרעמעב עטבעילעג ןייז טאה ,,ףיוא ןעטלַאהעג טָאה הואת עזייב

 טאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,סעלַא טרעהענוצ טונ טָאה ,ריהט ןיא גנַאנניירעה ןעטסרע
 :טרָאװ סאד ןעכָארבעג טאה עקרעירוטסַא איד סָאװ ,טכוזרעפייא סיוא ןוא ;} טדערעג
 טקורעגוצ ךיז רע טאה ,ןרעדנַא ןַא ןעלעפעג וצ םוא ,זעבעגעג םהיא טאה איז סָאװ
 רע ןעבלעוו ןופ ,ךערּפשעג סָאד זיב טרָאװעג ?יטש טאה ןוא ,רעטיר םוצ רעטנעהענ

 ,טקרעמעב רעבָא טאה רע סלַא .ןעפולבָא טעװ ,טרָאװ ןייק ןענאטשרעפ טינ טאה
 טגכיק ןָאד ןוא ןעכאמ ןוק טלָאװענ םהיא ןופ סיואֿכרוד ךיז טאה יורֿפננוי איד סאד
 ; ןערָאװעג ןעלעפעג טינ סאּפש רעד םהיא ןיא ,ןעטלאהוצטסעפ טכוזעג איז טאה
 ּפַאלק ןעכילקערש אזא ןטבענעג רעטיר םעד טאה ןוא דנאה ןייז ןעביוהעגפױא טאה רע
 ײוצ טינ ןוא ;  טולב ןיא ןעדָאבעג ךיז טָאה לױמ ןייז סאד ,עדרָאמ ערַאד ןייז ףיוא

 םהיא טאה ןוא ןעגנורּפשעגפיױרעה םהיא ףױא רע ןיא ,ןיילַא םעד טימ ןעדעירפ
 ןענַאטשעג טינ זיא ןוא ךאװש ןעוועג זיא סעכלעוו ,טעּב סָאד ,ןעּפיר עלַא ןעטָארטוצ
 טטנעקעג טינ רעביירט לעזע םעד ןופ אשמ עטלעּפָאד איד טאה ,סיפ עקרַאטש ףיוא
 ם + טקטוועגּפױא טאה סע סָאד ,ךארק אזַא טימ ןעלַאפעננייא זיא ןוא ןעטלאהסיוא
 ,טבגסטננָא סאד טאה סענרָאטירַאמ זַא ,ןענַאטשרעּפ ךיילג טאה רעכלעוו ,רעמשטערק

 ד:ח םעד טימ .טרעפטנעעג טינ םהיא טאה איז ןוא ןעפורעג איז טאה רע לייוו
 ויא וא טכיל א ןעדנוצעגנָא טאה ,ןענַאטשעגפױא רע זיא ן'סענרָאטירַאמ ףיוא
 טאה טסנעיד איד סלַא .םרַאל םעד טרעהעג טאה רע ואוו ,טרָא םוצ ןעננַאנעג
 ןופ איז זיצ ,,רָאצ סיורג ןיא זיא רע סָאד ןוא ןָא טמוק תיבה-לעב רהיא סָאד ןהעזעג
 -עו רעטנוא זיא רעכלעוו ,ץָאשטנאס וצ טעב ןיא ןעכָארקעגניײרעה הּפרח ןוא ארומ
 ,םידָאּפ ליונק א איו טהערדעגנעמאזוצ ךיז טאה ןוא ,ןעּפָאלשעגניא טייצ

 ? רוה ,אוד טסיב ואו} ;טגָאזעג טאה ןוא ןעמוקעגניירעה זיא הסריװ רעד
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 ָאשטנַאס ךיז טָאה םעד ןיא ?!ןעײרעכַאמ ענייד ןופ טנייא רעדעיװ סיוװעג זיא סָאד

 זַא טניימעג רע טָאה אשמ איד טלהיפרע ךיִז ףיוא טָאה רע איו ןוא טּפַאכענּפױא

 ןופ ,ּפעלי ןעטייז עלַא ןיא ןעבעג וצ ןעבײהעגנָא טָאה ןוא עטוניטינ ַא טקירד םהיא
 טאה ץירעמש ןופ ; רָאָאַּפ עגידעשָאקשינ ַא ןענירקעג ךיוא טאה סענרָאטירַאמ עכלעוו

 ּעלק עכלעזַא ןעבענעג ן'ָאשטנַאס טאה ןוא טייז ַא ןָא עדנַאש איד ןעפרָאװעגנעװַא איז

 .ףָאלש ןייז ןעבעירטרעפ ןעצנַאנ ןיא טָאה איז סָאד ,קירוצ

 ןופ גידנעסיוו טינ ,טלעדנאהעב ױזַא טרעװ רע סָאד ,ןהעזעגנ טאה רע סלַא

 "מורעח ךיז טאה ,טנעקעג טָאה רע איו טוג ױזַא ןעבייזועגפיוא ךיז רע טאה ,ןעמעוו

 עטסגירעבעל איד ייז ןעשיווצ ןעבױהעגנָא ךיז טאה סע ןוא ץסענרָאטירַאמ טימ ןעמונעג

 רעד איװ ױזַא .טלעװ רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןעוו זיא טָאװ ,ענעצס עטסנהעש ןוא

 סָאװ ןערָאװענ רהָאװעגנ רעמשטערק םעד ןופ טכיל םעד ייב טצעי זיא רעביירט-לעזע

 טָאה ןוא ןענעיל ןעזָאלענ ן'טָאכיק ןָאד רע טאה ,ןהעשעג זיא רעטבעילענ ןייז טימ

 ץנאג ַא טימ רעבָא ןעגנַאנענוצ ףױא זיא רעמשטערק רעד ;ףליה וצ רהיא טלייַאעג

 סָאד ,טביולנענ טָאה רע לייוו ,עיצרָאּפ א ןעבענ וצ רוח רעד ךילמענ ,קעווצ ןרעדנא

 יענוצ סָאד זיא טצעי ןוא ;םרַאל זעצנַאג םעד ןופ ךַאזוא איד ןעווענ זיא ןיײלַא איז

 ,קירטש ן'פיוא ץיאר רעד ,ץַאר ן'פיוא ץאק איד ; טנָאז טרָאװכירּפש סָאד איו ןעננַאנ

 ,ןיָאשטנַאס וצ ןעמונעג ךיז טָאה רעביירט-לעזע רעד -- קַאטש ץפיוא קירטש איד

 טסנעיד רעד וצ רעמשטערק רעד ,םהיא וצ טסנעיד איד ,טסנעיד רעד וצ ַאשטנַאס

 ייברעד עטסנהעש סָאד ;רעהפיוא ןהָא ןוא טסַאה טימ טײברַאעג עלַא ןעבָאה יז ןוא

 רעטסניפ רעד ןיא ; טכיל סָאד ןעגנַאגענסױא זיא רעמשטערק םעד ייב סָאד ,ןעוועג זיא
 דנטה ערעיז ואוו ןוא תונמחר ןהָא רָאנ ן ןענָאלשעג ערערנַא איד ענייא ךיז יז ןעבָאה

 ,טרָא רעדנוזעג ןייק ןעבעילבענ טינ זיא זעלאפעג ןענייז

 רעד ןופ רעטמַאעב ַא עמשטערק ןיא ןענופענ עדַארג ךיז טָאה דנעבַא םענעי

 ןעדקיװ םעד טרעהרעד טָאה רע סלַא ;ָאדעלָאט ןופ ?טּפַאשרעדירב רעגילייה,

 ענעכעלב איד ןוא ןעקעטש םעד ןעמונענ רע טָאה ,יירענעלש רעד ןופ םרַאל ןעסיורג
 רעטסניפ רעד ןיא ןעגנַאגעגניײרעה זיא ,טמַא ןייז וצ טועהעג ןעבָאה עכלעוו ,עקשוּפ

 ,טייקניטכערעג ןֹופ ןעמָאנ םעד ןיא ףיוא טרעה,/ ; ןעפווענסיוא טָאה ןוא רעמיצ ןיא

 ןעמעוו טימ ,רעטסרע רעד ןוא *!טפַאשרעדירב רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ףיוא טרעה

 רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד רעטּפַאלקוצ רעד ןעוועג זיא ןעסיוטשעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רע

 א ,ןעקור ן'פיוא ןעגיוצעגסיױא טעב םענעכָארבוצ ןייז ףיוא גנוניזעב ןהָא ןענעלעג זיא

 :ןעירשעג ךָאנ רע טָאה ,הרָאב ןייז ןעמונעגנָא גידנעּפַאט ױזַא טָאה רע סלַא
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 ןעמעװ ,רעד סָאד ,טקרעמעב טָאה רע סלַא 1 טייקניטכערעג רעד רַאפ טקעּפסעוע
 רע טָאה ,סופ ַא טימ רעדָא דנַאה ַא טימ טרהירעג םינ טָאה ,טקַאּפעג טָאה וע

 ריפ ,רעמיצ ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ערעדנַא איד ןוא טדױט ריפ ןעטלַאהעג םהוא
 : ןעיירש וצ ןעביײהעגנָא רעכעה ךָאנ טכַאדרעפ םעד ןעגעוו טָאה ןוא ,רעדרעמ ענייז
 -רע שנעמ ַא ןיא רעיה ןעד ,סיורעה טינ םענייק טזָאל ןוא ןיוה סָאד טרַאּפשרעּפ,
 *! טעדרָאמ

 טאה רעדעי ןוא ארומ א ןעפרָאװעגּפױרעה ןעמעלַא ףױא טָאה ףוױסױַא רעזיד
 זיא רעמשטערק רעד ,געלשעג סָאד ןעזָאלעגבָא ףורסיוא ןעזיד ןופ גנוקריוו רעד טול
 סענרָאטיראמ ןּוא רענעלעג ןייז וצ רעביירט-לעזע רעד ,רעמיצ ןייז ןיא קירוצ געװַא ךיז
 ןעבאה ,ָאשטנַאס ןוא טָאכיק ןָאד ,עכילקילגנוא עדייב איד רָאנ ;לעקניװ רהיא ןיא
 ,טרָא ןופ ןערהיר טנעקעג טינ ךיִז

 ןעגנַאנעג זיא ןוא דרָאב ס'טָאכיק וָאד ןעזָאלענבָא טצעי טָאה דעטמַאעב רעד
 רעייפ ןייק טָאה רע רעבָא ,ןעמהענוצטסעפ רעכערברעפ איד םוא ,טכיל א ןענניירב

 זיא רע ןעוו ,ּפמָאל םעד ןעשָאלענסױא ןווכב טָאה רעמשטערק רעד ןעד ,ןענופעג שינ
 םוצ ןהענ וצ טניהטיונענ ןעוועג רעבירעד זיא רע ןוא ,רעמַאק ןייז וצ ןעגנַאגעגקירוצ
 רעדנַא ןַא ןעדניצוצנָא טײצ וא הימ לעיפ טסָאקעג םהיא טָאה סע ואװ ,ןעווױא
 ,טכיל

 ןז = יז שרי =6 דופ:ש4340פ קא קא א
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 ,17 לעטיּפַאק
 ןייז טימ ןוא טָאכיק ןָאד ןעשידלעה םעד טימ טריסַאּפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעקילגנוא ערעטייוו איר
 קילגנוא ןיז וצ טָאה רע עכלעװ .עמשטערק רעד ןוא ַאצנַאט .ָאשטנַאס רעגערטידליש ןעטײ

 ,טָאלש ַא ריפ ןעמלַאהעג

 ןייז ןופ ךיז וצ ןעמוקעג עלייוורעד זיִא טָאכיק

 טימ ,ןָאט ןעניבלעז םעד טימ טָאה ןוא טכַאמנוא |
 גָאט א ןעפורעג רענערט-דליש ןייז טָאה רע ןעכלעו ?

 םעד ןיא ןעניוצענסיוא ןענעלענ זיא רע ןעװ ,רעהירפ
 : טנערפעג רעדעיװ ,ןענָאלשעג ייז טָאה ןעמ ואוו לָאהט

 ,אוד טסּפָאלש ? אור טסּפָאלש ,ָאשטנַאס דניירפ
 | ייֵל ָאשטנַאס דניירפ

 "רימ זיא העוװ ,ןעפָאלש ךיא לָאז ױזַא איו

  טימ ןוא ךילסיערדרעפ טרעפטנעעג ָאשטנַאס טאה

 עגיטנייה ןעגנַאנעגמורעה רימ טימ ןענייז ,רימ טכַאד ,םינָאװײט עלַא, ;טעמוא
 *טבַאנ

 ךיא ןעדייפ,, ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?ןעבױלג גיטכיר סע טסנעמ אודח
 -- ןייז ןעסיוו טסזומ אוד ןוא ,טרעביוצעב זיא סָאלש רעזיד רעדָא ,טשײנרָאג ןיוש סייוו
 וטסעװ ,ןענָאז טצעי ריד לעװ ךיא סָאװ סָאד זַא ,ןערעװש רימ טזומ אוד רעבַא
 *.טריוט ןיימ ךאנ זיב רוסב ןעטלאה

 ,ָאשטנאס טרעפטנעעג טָאה ",רעווש ךיא ,עיא

 באה ךיא לייוו; ,טרעפטנעעג טָאביק ןָאד טאה ",רַאפרעד רָאנ סע גָאז ךיא,
 *.ערהע ס'נעצטמיא ןעדַאש וצ דנייפ

 זאא ,טנָאועג לָאמ א ךאנ ָאשטנַאס טאה ",רעוש ךיא זַא ,ךייא גָאז ךיאא
 סָאד ,עבענ טַאנ לָאז יאולה ןוא ,טבעל טייקנידענג רעייא ןמז-לכ ןענייוש לע ךיא
 * ןענָאזסױא ןעדעי ןענעק ןענרָאמ ןיוש סע לָאז ךיא
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 ןָאד טגָאעג טָאה "ָאשטנַאס ,סעזעב לעיפ ױזַא ןָאהטעג ריד ךיא באה;

 | *ל ךיג ױזַא טדױט ןהעז וצ ךימ טשניוו אוד סָאד ,טָאכיק

 .בָאה ךיא, {ָאשטנַאס טרעפטנעענ טָאה ",םעד בעילוצ טינ זיא סָאד ,ןיינ,

 *.טליופרעפ ןערעוו ןעלָאז יז זיב גנַאל ױזַא רימ ייב ןעכַאז ןעטלַאה וצ בעיל טינ
 וצ ןעיורטוצ בָאה ךיא , ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ??ליוו סע איו ןייז לָאז,

 עגיטנייה טָאה רימ סָאד ,סוא ריד ךיא גָאז רעבירעד ןוא טייקסטוג ןוא עבעיל ןייד

 עטכישענ איד ןעכַאמ וצ ןוא ,רעײטנעבַא עטסנעטלעז איד ןופ סנייא טנעגעגעב טבַאנ

 איד ןעמוקעג רימ וצ זיא קירוצ ןעטונימ ענינייא טימ סָאד ,ןייז ןעסיוו וטסלָאז ,ץרוק

 ךיז ןעק סָאװ ,יורפננוי עטסנהעש איד ,סָאלש ןעזיד ןופ ןררעה םעד ןופ רעטכָאט
 םעד ןופ ןעלהעצרע ריד ךיא ןעק סָאװ .דרע רעד ןופ לייהט ןעסיורג א רטביא ןעניפעג

 ענעגרָאברעפ ערעדנַא ןופ חא דנאטשרעפ ןעכילרעה רהיא ןופ ,םינּפ רהיא ןופ ןח

 וצ טייהיירט םיוא טנהָאמרעד טינ ןוא טרהירעבנוא ןעזָאל זומ ךיא עכלעוו ,ןעכַאז

 סָאד ,ןעגָאז רָאנ ריד ליװ ךיא !ָאסָאבָאט לעד ַאעניצלוד ןירעלהעפעב ןיימ

 סױא רימ טהעז סָאװ ,רעדָא ,קילנ ַאזַא ןענונרעפ טינ רימ טאה ,לעמיה רעד

 ןוש באה ךיא איו ,טרעביוצעב זיא סָאלש רעזיד לייוו ,רעסיווענ ךאנ ןייז וצ

 ךערּפשעג ןעטסכילבעיל ןוא ןעטסעסיז םעד ןיא ןָאהטרעפ ןעוועג ןיב ךיא סלָא ; טגָאזעג

 ןַא ןופ םרָא םעד וצ טרעהעג טאה עכלעו ,דנַאה ַא ןהעזעננוא רימ טאה ,רהיא טימ

 ףיז טאה איז סָאד ,עדרָאמ רעד רעביא ּפַאלק ַאזַא ןעבענעג ,זעיר ןעכילנהעוועגנוא
 -טצעי להיפ ךיא סָאד ,ּפעלק עכלעזַא ןעגירקעג ךיא בָאה ןַאד ןוא ,טולב טימ ןעדָאבעב
 =נַאניצָאר בעילוצ ןעגָאלשעג זנוא ןעבאה טיילרהופ איד ןעוו ,ןעטכענ סלַא רעגרע ךאנ

 רעד סָאד ,ךיא העטשרעפ ןופרעד ןוא ;טסיײװ אוד איו ,טיײקנעפַאלענסױא ס'עט

 וא ,ןירומ ןעטרעביוצעב ַא ןופ טיהעג טרעװ םטייקנהעש סי'יורפננוי רעזיד ןופ ץַאש
 *ןעניוועג וצ ייז ךילגעמנוא ןעוועג רימ ןיא רעבירעד

 רעיפ סלַא רהעמ ןעבאה ךימ ןעד,, ,ָאשטנַאס טגָאזענ טאה "?טינ ךיוא רימ,

 ןעטכענ ןופ ּפעלק"נעקעטש איד סָאד ,טרָא ן'ַאזַא ףיוא טּפַאלקענברוד ןענירופ טרעדנוה
 ױזַא איוו ,ררעה ןיימ ,רימ טגָאז רעבָא .עזיד ןעגעק ךאקעל ןוא טרָאט ןעוועג ןענייז

 ןעבָאה רימ ןעוו ,רעײטנעבַא סענעטלעז ןוא םענהעש א ןעפורנָא סָאד רחיא טנעק
 ןעועג טינ זיא טייקנידענג רעיא טימ ? ןעגירקעג ןעבָאה רימ סָאװ סָאד ןעגירקעג

 עבילביילגרעפנוא איד סמרָא ערעייא ןיא טַאהעג ךָאד טָאה רהיא לייוו ,טכעלש ױזַא

 רעסיוא טאהעג ךיא באה סָאװ -- ךיא רעבָא ;טדער רהיא רעכלעוו ןופ ,טייהנהעש

 וא רימ זיא העװ ?ןעבעל ןיימ ןיא ןעמוקעב ןעוו לעװ ךיא סָאװ ,ּפעלק עטסערג איד

 ןוא רֶעטיִר רעדנרערגַאװ ןייק יִנ יִב ךיא = ןעריובעג ךימ שאה עכלעוו ,רעטומ ןייֵמ
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 "סערג רעד קילננוא ןעדעי ןופ ןָא רימ טמוק ךָאד ןוא ןערעוו וצ טינ לָאמנייק סע ןעכער

 "לייהט רעט
 .טָאביק ןָאד טנערפענ טאה "7 ןענַאלשענ ךיוא ךיד ןעד ןעמ טאה ,איווש

 .ָאשטנַאט טגָאזעג טאה *? טגָאזעג טינ לעװייט םוצ ךייא סָאד ךיא בָאה,

 ןעכַאמ טמאזעגנוא לעװ ףךיא, ;טָאכיק וָאד טרעפטנעענ טאה ",ניהור יז;

 *.קילבנעניוא ןייא ןיא ןערירוק זנוא טעוװ רעכלעוו ,םאזלַאב ןרעייהט םעד
 יניירעה זיא ןוא טכיל ןייז ןעדנוצעננָא רעטמַאעב רעד טאה טייצ רעד רעטנוא

 סלַא ,טדױט ריפ ןעטלַאהענ טאה רע עכלעװ ,ןָאזרעּפ איד ןהעזעב וצ ןעמוקעג

 ץפיוא ץימ-טבַאנ א טימ דמעה ןייא ןיא ןעמוקניירעה ןהעזענ םהיא טאה ָאשטנַאס

 ןררעה ןייז רע טאה ,ענעימ רעזייב א רהעז טימ ןוא דנַאה ןיא טכיל ַא טימ ,ּפָאק

 טמוק רעכלעוו ,ןירומ רעטרעבױצעב רעד טכיײללעיפ טינ סָאד ןיא, ? טנערפעג

 ןיא ןעטלאהעב זנוא ריפ סעּפע ךאנ טאה רע לייװ ,ןעפָארטש וצ זנוא רעדעיװ

 *' סָאפ

 איר ןעדש ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה *!,ןירומ רעד ןייז טינ ןעק סָאד ,ןיינ;

 .*והעז טינ םענייק ןופ ךיז ןעזָאל עטרעביוצרעפ
 טרעפטנעעג טאה ",ןעקהיפ רעבָא ךיז ייז ןעזָאל ןהעז טינ ףיז ןעזָאל ייז זעוו,

 *.ןעּפיר עניימ ןענָאז תורע ןענעק סָאר , ;ָאשטנַאס

 סָאד רעבָאא ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ןענעק ךיוא סע ןעטלָאװ עניימ,

 "עב רעד זיא ,ןעמוק ןעהעז רימ ןעמעוו ,רעד זַא ,ןעבױלג וצ זייוועב גונעג טינ זיא
 *',ןירומ רעטרעביוצ

 ןעגיהור  ַאזַא ןיא ןענופעג ייז טאה ןוא ןטמוקעגנָא זיא רעטמַאעב רעד סלָא

 ץלא ךאנ זיא טָאכיק ןָאד להָאוובֶא ,טרעדנואוורעפ ןעבעילבעג רע זיא ,ךערּפשעג

 ןופ ןוא ןעלייב איד ןופ רהיר א ןעבעג טנעקעג טינ ךיז טאה ןוא ןעקור ן'פיוא ןענעלענ
 ,ונ, : טנערפענ טאה ןוא ןעננַאנענוצ םהיא וצ זיא רעטמַאעב רעד ,סרעטסַאלּפ איד
 יי? שנעמ רעטוג ,וטסכַאמ סָאװ

 טרעפטנעענ טאה *,רהיא ןעוועג טלָאװ ךיא ןעוו ,טנערפעג רעלעדע טלָאװ ךיא,
 . רעמוד ,,רעטיר ןעדנרעדנַאװ ַא וצ טרָא ןעזיד ןיא ױזַא ןעמ טרער .טָאכיק ןָאר
 יֵל גנוי

 טוג טינ ראג סעּפע ָאד טרעוװ רע איו ןהעזעג טאה רעכלעוו ,רעטמַאעב רעד
 ןוא ,ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ סָאד רע טאה .,ןעשנעמ ןסואימ אזַא ןופ טלעדנַאהעב

 אזא ןעֿבענעג םהיא טָאה ןוא ןירעד לױא םעד טימ ּפמָאל ןייז ןעבייהענפיוא טָאה

 םעד ןעטלָאּפשעג טיִנ רֵעיִׁש םהיא טאה רע סאד ,ּפָאק ס'טָאכיק ןָאד ףיוא רֶעדייֵלְש
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 רע זיא רעטסניפ רעד ןיא ןעבעילבענ סעלַא רעדעיװ זיא רעטציא איז ױזַא ןּוא ;לעדיש
 ,ררעה ןיימ ,ניטּפַאהרהַאװ, ; טגָאזעג טאה אצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא ןעפָאלעגסױרעה ךיילנ

 .םעד ןעטיה אמתסמ ןומ רע ןוא ,ןירומ רעטרעביוצעב רעד לעפייווצ ןהָא זיא סָאד
 וא סעקַאלוק רעסיוא ןעכַאז ערעדנַא ןייק רע טאה זנוא ריפ ןוא ערעדנַא ריפ ץיאש
 ,ּפעלקינעּפמָאל

 ןעטכַארט וצ טינ טצונ סע רעבָא, ;טָאכיק ןָאד טגָאזענ טאה *,סע זיא יוזַאא
 ןעד ,ןרעגרע וצ רעבירעד ךיז ןוא סעכ ןיא ןערעװ וצ רעדָא ,ןעיירעבוצ עזיד ןענעוו
 ןופ ןעניפעג טינ רימ ןעלעוו ,ןהעז טינ יז ןטק ןעמ ןוא שיטסַאטנַאפ ןענייז יז איו ױזַא
 העטש  .ןעלטימ יילרעדלכ ןעדנעװנָא ןעלָאז רימ ןעוו וליפא ,ןעמהענ וצ עכַאר ןעמעוו
 טעב ןוא סָאלש ןעזיד ןופ רעהעזפיוא םעד ףור ;טסנעק אוד בא ,ָאשטנַאס ,ףיוא
 םעד ןעכַאמ וצ ,ןירַאמזָאר ןוא ץלַאז .,ןייװ ,ליוא לעסיב א ןעבעג רימ לָאז רע םהיא
 רהעז טצעי םהיא באה ךיא סָאד ,ךילקריװ ביולנ ךיא ןעד ;םַאזלַאב ןעמַאזליײה
 רעשיטסַאטנַאּפ רעזיד עכלעוו ,דנואוו רעד ןופ טוקב לעיפ רימ טהענ סע ,גיהטיונ
 * .טבַאמעג רימ טאה טסיינ

 ןוא רענייּב איד ןיא ןעצרעמש עסיורג טימ ןעבייהענפיוא ךיז טָאה ָאשטנַאס;
 םעד ןעפָארטעננָא רעבָא טאה רע ;רעמשטערק םוצ רעטסניפ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא
 ,רעגיריילעב ןייז טימ ןעגנַאנעגרָאפ זיא סָאװ טרעהענוצ ךיז טאה רעכלעוו ,ןעטמַאעב
 טוהט ,טייז רהיא רעװ ןייז ְךייַא טנעמ רהיא ,ררעה, :טגָאזעג םהיא וצ טאה ןוא
 ;ןיוו ןוא ץלַאז ,ליוא ,ןירַאמזָאר לעסיב א זנוא טיג ןוא הבוט איד ןוא דָאנג איד זנוא

 עדנרעדנַאװ עטסערג איד ןופ םענייא ןעלייה וצ טימרעד ניהטיונ סע ןעבאה רימ
 רעווש טעב ןיא ןעטרָאד טנעיל רעכלעוו ,דרע רעד ףוא ךיז ןעניפעג סָאװ רעטיד

 ָאד ךיז טניפעג רעבלעוו ,ןירומ ןעטרעביוצעב םעד ןופ דנעה איד ךרוד טעדנואוורעּפ
 *,טמשטערק ןיא

 ןעכלַאהעג םהיא רע טאה םירובד עכלעזַא טרעהענ טאה רעטמַאעב רעד ןעוו
 טנעפעעג רע טאה ,ןענָאט וצ ןעבײהעגנָא ןיוש טאה סע איו ױזַא ןוא ,חעד-רסח ריפ
 שנעמ רעטונ רעזיד סָאװ טנָאזעג םהיא ןוא רעמשטערק םעד ןעּפורעג ,ריהט איד
 א טלָאװעג טאה רע סָאװ םעלַא ןעבענעג םהיא טאה הטריוו .רעד ,טננַאלרעּפ
 טימ ּפָאק םעד ןעטלַאהעג טאה רעכלעוו ,ןררעה ןייז וצ טכארבעג סע טאה ָאשטנַאס
 סָאװ ,ּפמָאל ן'טימ ּפַאלק םעד ןופ ץרעמש םעד רעביא טגָאלקעג ןוא דנעה עדייב
 טכַאמעג םחיא טאה רע סָאװ ,סָאד איװ ןָאהטעג טינ זייב ןייק רהעמ םהיא טאה
 זיא טולב ריפ ןעטלַאהעג טאה רע סָאװ ןעד ;ּפָאק ןיא ןעלייב עגידעשָאקשינ אייווצ
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 רעביא סינרעגרע ןופ ןענָאלשענּפױרעה םהיא טָאה רעכלעוו .,סייווש רעד ןעווענ זיולב

 ,ןענַאטשעגסױא זיא רע סָאװ ,ץרעמש םעד

 טאה ,ןעלקיטרַא ענלעצנייא ענייז ןעמונעג טאה ,ןענַאטשעגּפױא זיא רע ,ץרוק
 ךָאנ ןעבאה יז זיב טייצ עסיװעג א טכָאקעג טָאה ןוא שימענ א טכַאמעג ייז ןופ

 ריפ לעשעלפ א טרעדָאפעג ןאד טאה רע .טקנוּפ ןעסיווענ א טכיירגרעד גנוניימ ןייז

 סע ןעסָאלשעב רע טאה זױה ןיא ןעוועג טינ סנייק זיא סע איו ײזַא ןוא םַאזלַאב ןייז
 טאה הטריוו רעד עכלעוו ,ןַאק-לױא ענעכעלב ַא רעדָא נורק-ליוא ןַא ןיא ןעסעיגוצניירעה

 ירעטַאּפ גיצכַא איו רהעמ טנָאזעג גורק ץרעביא ןַאד טָאה רע ,טקנעשעג םהיא

 גידנע'מלצ * סָאדערק ןוא סעװלַאס ,סַאירַאמעװַא עלעיפ ױזַא עדַארנ ןוא סרעטסָאנ
 סירעמשטערק םעד ,ס'ָאשטנַאס ןיא ןעהעשעג זיא סעלַא ךָאד ;} טרָאװ ןעדעי ייב ךיז

 ליטש ץנַאנ ףיז זיא רעבָא רעביירט-לעזע רעד .,טרַאװנעגענ ס'נעטמַאעב םעד ןוא
 ,גיטרעפ ןערָאװעג זיא טָאכיק ןָאד ןעו .ןעלזעיליומ ענייז ןענרָאזטב וצ ןעגנַאנענסױרעה

 טאה ןוא ןעוועג זיא םַאזלַאב רערעייהט ןייז טוג איװ ןהעז טלָאװעג ךיילנ רע טאה

 .סע לייוו -- ּפָאט ןיא ןעבעילבעגרעביא זיא סָאװ ןופרעד לייהט ןעסיורג א ןעקנורטענ

 רָאנ טאה רע איו ,טרָאװק עבכַאה ַא ךרע ןא -- שאלפ ןיירעה טנעקעג טינ טָאה

 ןענָאמ ןייז סָאד ,ןעכָארבענסױא קראטש ױזַא סע רע טאה ןעקנירט וצ טרעהענפיוא

 "נַא רעד ןופ ןוא ץרעמש םעד ןופ זיא םהיא איוו ױזַא ןוא ,גידעל ץנַאנ ןערָאוװענ זיא

 לָאז ןעמ סָאר ,ןעטעבענ רע טָאה ,סייווש רעסיורג א םיזרעה ןעכערב ןופ גנוגנערטש

 איירד ןעפָאלשעג טָאה רע ןוא ןעהעשענ זיא סָאד  ,ןיילא ןעזָאל ןוא ןעקעדוצ םהיא

 ןיא טקדַאטשעג טייוו יוזַא טליפעג ךיז רע טָאה ןהעטשפיוא ץ'כָאנ ;  ןעדנוטש עצנַאנ

 זַא ,טלייהעג ןעצנַאג ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע זַא ,טביולנעג טָאה רע סָאד ,בייל ןעצנאג

 טימ טעװ רע סָאד ןוא ,סָארבַארעיפ ןופ םַאזלַאב ןעגיטכיר םעד ןעסעזטב טָאה רע

 ןוא ןעפּפמאק ,רעײטנעבַא עכילרהעפעג עלַא ןהטטשעב ןענעק ארומ ןהָא ?עטימ ןעזיד

 ,טפנוקוצ רעד ןיא ןענגענעב םהיא ךיז ןעלעוו סָאװ ,ןעטכַאלש

 טכַארטעב ןררעה ןייז ןופ גנוזענעג עלענש איד ךיוא טאה רעכלעוו ,ָאשטנאס

 זיא סָאװ לייהט םעד ןעבעג םהיא לָאז רע ,ןעטעבענ םהיא טָאה ,רעדנואוו ַא םלַא

 טָאכיק ןָאד .לעסיב טכער ַא עדַארנ ןעזעוועג זיא סָאװ -- ּפָאט ןיא ןעבעילבעגרעביא

 ָאשטנַאס טָאה דנעה עדייב טימ ּפָאט םעד גידנעמהעננָא ןוא ,ןעבעגעג םהיא סע טאה

 עגנייא טָאה ןוא קולש ןעקרַאטש א טימ טגידעלעגסיוא םהיא ןעיורטוצ ןעלופ טימ

 ץכלעוא ןעניז ָׁשדְערְק ןוא עוולָאָס אירָאמ ץווָא העטסָאנ רעטַאּפ *
 ' | .תולפת עבילטסירק
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 םעד ןופ ןענָאמ רעד .ררעה ןייז איו ,לעיפ ױזַא טעמכ םַאלַאב םעד ןופ ןעמונ
 רע רעדייא ןוא ,ס'נררעה ןייז איו טָאקילעד ױזַא ןעווענ טינ זיא ָאשטנַאס ןעמירָא
 סייווש ןעטלַאק ,טייקלעביא ,םירוסי עכלעזַא טַאהעג רע טָאה ןעכערב ןעמונעג טָאה

 ןעבעל ןייז וצ קע ןַא ןעמוקעג ןוש זיא סע זַא ,טניימעג טאה רע סָאד ,תושלח ןוא
 םעד א םַאלַאב םעד ןטטלָאשרעפ טייקטוג-טינ ןוא ןעצרעמש ןופ טָאה רע ווא
 ןהעעג טאה טָאכיק ןָאד סלַא .ןעבעגעג םהיא סָאד טאה רעכלעװ ,קינעשָאמ
 ,ָאשטנַאס ,ביולג ךיא ;טנָאזעג םהיא וצ רע טאה ,לעיפ ױזַא ןופרעד טדייל רע איו
 טהעז .סע ןעד ;רעטיר ןייק טינ טסיּב אוד סָאװ ,ןופרעד טמוק קילגנוא עצנַאנ סָאד
 טינ קנַארט רעזיד ןיא ,רעטיר ןייק םינ ןענייז סָאװ ,איד ריפ סָאד ,סיוא רימ
 | * טוג

 ןעווא .ָאשטנַאס ןעפורעגסיוא טאה *1 החּפשמ רעצנאנ ןיימ ןוא רימ זיא העוו

 ןעזָאלעג סָאד רימ ףהיא טָאה םורָאװ ,ררעה ןיימ ,טסואועג סָאד טאה רהיא

 | | *? ןעקנירט

 רעמירָא רעד ןוא ןעקריװ וצ ןעבײהעגנָא םַאלַאב רעד טָאה טייצ רעזיד וצ
 ,עשזנָאר איד סָאד ,לעיפ ױזַא ןעטייז עדייב ןופ ןענידעל ןעמונעג ךיז טאה רענרט-דליש
 ,טקעדעגוצ ךיז טאה רע רעכלעוו טימ ,ערדלָאק איד ןוא .,,ןענעלעג זיא רע רעכלעוו ףיוא

 ַאזַא ןיא ןענעלענ רע זיא ייבאד ןוא ; טרהיפענרעביא ןעצנַאנ ןיא ןערָאװעג ןענייז

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ערעדנַא עלַא ןוא רע סָאד ,ןעגנולסיירט עכלעזַא ןיא ןוא סייווש

 עצנַאנ אייוװצ רהעפעגנוא .ןעברַאטש טעװ רע סָאד ,טבױלנעג ןעבאה ,ייברעד

 זיא ןעגנַאנעגרעביארָאפ זיא סָאד ןעוו וא טרעױדעג םרוטש רעזיד טאה ןעדנוטש

 יז טאה רע ןרעדנָאז ,ררעה ןייז איוו ןעטפערק עכלעזַא ןיא ןעוװעג טינ טייוו רע

 .ךיילנ ןעלעטשפיוא טנעקענ טינ ךיז טאה רע סָאד ,ןעכָארבוצ ןוא טַאמ ױזַא טקהיפעג

 טָאה ,רעגנירג טלהיפעג ,טגָאזעג ןיוש ןעבאה רימ איו ,טאה רעכלעװ ,טָאכיק ןָאד

 ,םונימ רעדעי טימ לייוװ ;רעײטנעבַא ףיוא ןהעגוצסיורעה טסול ןעגירקענ רעדעיװ
 ףליה ןייז טרעילרעפ טלעוו איד זַא ,טבױלגעג רע טאה ,ןעגיוצרעפ טאה רע סָאװ

 ןעזיד טימ .טאזלַאב ןייז וצ ןעיורטוצ טַאהעג רע טאה טּפױהרעביא ןוא ,ץוש ןייז ןוא

 ךיוא טאה א ןעטנאניצָאר טלעטָאזעג דנעה ענעגייא ענייז טימ רע טאה ,קשח
 -ענ (ןָאשטנַאס) ןילַא םהיא טאה ןוא דענערטידליש ןייז ןופ ?עזע םעד ןָאהטעגנָא
 ןוא דרעפ ן'פיוא ףיורעה ןַאד זיא רע ;ןעצעזוצפיוא ךיז ןוא ןָאהטוצנָא ךיז ןעּפלָאה

 וצ ךיז ריפ ןעמונטנוצ איז רע טאה גנַאטש א קנעש ןופ לעקניװ ַא ןיא גידנעקרעמעב
 םהיא ןעבאה ,ןָאזרעּפ גיצנאווצ רעביא ,קנעש ןיא עטייל עלא .זעיּפִש א סלַא ןעצונעב
 םעד ןופ רעטכָאט איד ןעוועג ךיוא זיא עזיד רעטנוא ןוא ,ןעניוטשרע טיט טקוקעגנָא
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 וצ טייצ ןופ טאה ןוא גיוא ןייק ןעמונעגבָארעה טינ טאה דע רעכלעוו ןופ ,רעמשטעז
 רעד ןופ ןעסירעגסיורעה ךיז ןעטלָאװ אייז איו ןעצפיז עכלעזַא ןעזָאלעגסױרעה טייצ
 ןעבאה עכלעוו ,איד סנעטסגינעװ ,עדנעהעטשייב עלָא ;דייווענניא ענייז ןופ סינפעיט

 .ןעבאה ,ןרעטסַאלּפ טימ טקעדעב רעהירפ דנעבא םעד םהיא טאה ןעמ איו ןהעזעג
 .ןעטייז איד ןיא םירוסי איד ןופ סָאד טצפיז רע סָאד ,טביולנעג

 ן'ייב ןעזעוועג זיא טָאכיק ןָאד ןוא גידנעטייר ןעסעזענ עדייב ןיוש ןענייז ייז סלַא

 םהיא וצ טאה ןוא רעמשטערק םעד ןעפורעג רע טאה ,עמשטטרק רעד ןופ רעיוהט

 ןוא לעיפ ,רָאיַאמ-סָאלש ררעה,, :ןָאט ןעכילרעייפ ןוא ןרעטסנרע ןַא טימ טנָאזעג

 ןוא ,ןעטלַאהרע סָאלש רעיא ןיא באה ךיא עכלעוו ,ןעטייקניללעפעג איד ןענייז סיורג

 ךייא לָאז ךיא ןעוו ,ןעבעל לעװ ךיא ןמז"לכ ןייז רַאבקנַאד רַאּפרעד ךייא לעװ ךיא

 ,ןעשנעמ ןעבערפ א ןופ עכַאר ןעמהענ לָאז ךיא סָאװ ,םעד טימ ןענױלעב ןענעק
 טכַאמענ רימ באה ךיא סאד ,ןייז ןעסיוו רהיא טלָאז ,טנידיילעב ךייא טאה רעכלעוו

 עטלירדרעטנוא איד ריפ עכַאר ןעמהענ וצ ,עכַאװש איד ןעפלעה וצ טכילפ ןיימ סלַא
 רימ טאה רהיא ןעוו ןוא ,לעסיב ַא ךייא טקנעדעב .עשלַאפ איד ןעפָארטשעב וצ ןוא

 ייב ךייַא ךערּפשרעפ ךיא ןעד ,סיורעה יירפ רימ טנָאז ,ןעלהעצרע וצ סנױזַא סעּפע

 רעייא ךאנ ךייא לעװ ךיא סאד ,ןעגירקעג באה ךיא ןעכלעוו ,ןעדרָא-רעטיר םעד

 *.ןעניטיגרעפ ןוא ןעגידעירפעב שנואוו

 ; טייקטסנרע רעגיבלעז רעד טימ טרעפטנעעג םהיא טאה רעמשטערק רעד
 ר = עכַאר ןעמהענ לָאז טייקנידענג רעיא סָאד ,גיהטיונ טינ באה ךיא ,רעטיר ררעה,

 ןעמ ןעוו וא ניהטיונ זיא רימ ןעוו ןעמהענ וצ עכַאר איו ןיילַא סייוו ךיא ןעד ,ךימ

 רימ טלָאז רהיא סָאד ,רָאנ ףיא גנַאלרעפ טייקנירעגג רעיא ןופ .ףימ טנידיילעב
 א ריב ,טרהעצרעפ סנעש ןיימ ןיא טכַאנ עזיד טאה רהיא סָאװ ,ןעלהָאצעב

 ןוא ןעסע דנעבַא רעייא ריפ ךיוא איו ערעיהט ערעייא ריפ .יורטש ןוא ןעטשרעג

 *.רענעלעג
 - .טנערפענ טָאכיק ןָאד טאה *?עמשטערק א ןעד ָאד זיא}

 ,רעמשטערק רעד טרעּפטנעענ טאה ?,ענידנעטשנא ןַא רהעז ןוא ,סיוועג,
 ףיא ןעד, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",תועט ןיא ןעוועג ךיט ןיב ןאד}

 איו יוזא רעבָא } סעטכעלש ןייק טינ ןוא סָאלש א ןעווענ זיא סאד זַא ,טנעכערענ באה

 טנעפ רהיא סָאװ ךאז עגיצנייא איד זיא ,עמשטזרק א רָאנ ,סָאלש ןייק טינ זיא סָאר
 איד ןעגענ ןהענ טינ ןעס ףיא לייוו ,טלהָאצעג איד ןייז וצ לחומ -- ןָאהט טצעי ריִמ

 ּבָאה ןוא -- טמיטשעב סייוו ךיא עכלעוו ןופ ,רעמיר עדנרעדנַאװ איד ןופ עצעזעג

 ןענאה אייז סָאד -- טרהעקרעפ ןייז לָאז סָאװ סעּפע ןעזעלענ טינ גָאט ןעניטנייח זיב
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 "שטערק איד ןיא סרעדנַא סעּפע ריפ רעדָא ריטרַאװק ריפ טלהעצעב טינ ץעגרע ןיא
 טייקגיטכערעג ןוא ץעזעג טױל זיא ןעמ לייוו ; ןערהָאפרעּפ ןענייז אייז ואוו ,סעמ

 אייז עכלעוו ,ןעדייל ערעװש איד ריפ גנוניולעב סלַא ןעמהענוצפיוא אייז טעטכילפרעפ

 וצ ,רעטניוװ ןוא רעמוז ,טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב רטײטנעבַא גידנעבוז סיוא ןעהעטש

 איד רעטנוא ןוא טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ,גיטשרוד ןוא גירננוה ,גידנעטייר ןוא סופ

 *.ררע רעד ןופ ןעטייקכילמהענעגנַאנוא עלַא ןוא ?עמיה ןופ ןעטייקכילדניירפנוא
 רימ טלהָאצעב, .רעמשטערק רעד טרעפטנעטנ טָאה *!גינעוו רימ זיא סָאד,

 רעד טימ ןוא ןעטכישעג איד טימ הורוצ ךימ טזָאל ןוא גידלוש רימ טייז רהיא סָאװ

 *.טפעשעג סענענייא ןיימ ןענעוו רָאנ ךימ רעמיק ךיא ,יירעטיר

 טָאביק ןָאד טגאזעג טָאה ",רעמשטערק רעטכעלש ןוא רעמוד א טייז רהיא,

 ןהֶא רע זיא ,זעיּפש ןייז טימ גידנעכַאמ ןוא ןערָאּפש איד טימ ןעטנַאניצַאר גידנעבענ ןוא

 זיא רענערט-דליש ןייז ביוא ךיז גידנעקוקמורעה טינ ןוא ,עמשטערק ןופ געװַא גנורעטש
 .געוו קיטש א ןעטירעגנעװוַא רע טאה ,ןעגנַאנעגכָאנ םהיא

 םהיא טאה ןוא ןעגנַאגעגנעװַא זיא רע סאד ,ןהעזעג טאה רעמשטערק רעד סלַא

 ,טרעפטנעעג רעבָא טאה רע ;ןָאשטנַאס וצ טעדנעוועג ךיז רע טאה טלהָאצעב טינ
 סלא ןעד ;ןעלהָאצעב טינ ךיוא רע טעװ טלהָאצעב טינ טָאה ררעה ןייז ןעוו סָאד

 ןייז איו טכער לעיפ ױזַא ןעבע רע טאה רעטיר ןעדנרעדנַאװ א ןופ רענערט-דליש

 זיא רעמשטערק רעד - ,סעמשטערק ןוא רעזײה-רהָאּפניַא ןיא ןעלהָאצ וצ טינ ררעה

 טינ םהיא טעװ רע ןעװ סָאד ,טעשַארטסעג םהיא טאה ןוא סעכ ןיא ןערָאװעג

 יעג וצ ןעבאה טעו רע סָאד ,טרא ן'ַאזַא ףױא ןענהָאמ םהיא רע טעװ ,ןעלהָאצעּב

 וצ ,טפַאשרעטיר ןופ ץעזעג םעד טױל סָאד טרעפטנעעג טאה ָאשטנַאס ,ןעקנעד

 םהיא לָאז סע ןעוו ,הטורּפ ןייק ןעבעג טינ םהיא רע טעװ ,טרעהענ ררעה ןייז רעכלעוו

 לָאז רלוש ןייז ךרוד סָאד טלָאװענ טינ טָאה רע ןעד ;ןעבעל סָאד ןעטסָאק וליפא

 סָאד ןוא רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ גהנמ רעטלַא ןוא רעטונ רעד ןהעג ןערָאלרעּפ

 רע זַא ,םהיא ףיוא ןעגָאז ןענעק ןעלָאז ןעטייצ עגידעמוק איד ןופ רענערטידליש איד
 .ץעזעג סעגיטביר ַאזַא ןעבָארבעג טָאה

 עמשטערק ןופ רעהעטשנייַא איד ןעשיווצ ןעווענ ןענייז קילגנוא סיָאשטנַאס וצ = |

 ַאװָאדרָאק ןופ קרַאמ םעד ןופ רעמערקילעדָאנ יירד ,ַאיװָאנעס ןופ רעטײברַא-כוט רעיפ
 ,םיצל עגיחטומ-טונ ןוא עניטסול ,ַאלליוועס ןופ קרַאמ םעד ןופ םינכש רָאָאּפ ַא ןוא
 וצ םהענ א ןעבענעג ךיז ,ןעבעירטעג איײז טלָאװ חור ןייא איװ ,ןעבָאה עכלעוו

 ןַאר טאה אייז ןופ רענייא ;לעזע ןופ ןעגױצעגבָארעה םהיא ןעבָאה ןוא ן'ָאשטנַאס
 } ןירעד ןעפרָאװעגניירעה םהיא טאה ןעמ ןוא עקעד א ם'רעמשטערק םעד טכַארבעג



 ,1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 וצ זעוועגנ זיא ןעקלאב רעד סָאד ןהעזרעד ןוא ןעניוא ערעײז ןעבייהענפיוא ןצבאה א
 ןענָארטעגסױרעה םהיא ןעבאה ןוא ןָאהט טלָאװעג ןעבאה ייז סָאװ סָאד ריפ גיררעינ
 יז ןעבאה ןעטרָאד .,ןעקלַאב רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא לעמיה רעד ואוו ,ףיוח ן'פיוא

 ןעבייהעגנָא םהיא ןעבאה ןוא עקעד איד ףױא טנעלענגעװַא ָאשטנַאס ןעמירָא םעד

 ןיינ ןיא דנוה א טימ איו םהיא טימ ןעלעיּפש וצ ךיז ןוא ךיוה רעד ןיא ןעפרַאװ וצ

 סָאד ,סיורג ױזַא ןעוועג ןענייז ** "ןעטקעדענ , ןעמירָא םעד ןופ ןעיירשענ איד *.נעט

 ןוא טלעטשעגבָא ךיז טאה רעכלעוו ,ןררעה ןייז ןופ ןרעיוא איד טכיירגרעד ןעבאה ייז !

 א טכַאמענ ךיז טאה ָאד סָאד ,טניימעג טאה רע לייוו ,טרעהענוצ ליטש ךיז טאה

 רעגערטידליש ןייז ןופ עמיטש איד טנעקרעד ךילטייד טאה רע זיב ,רעײטנעבַא סעיינ

 ; פָאלַאנ ןייא ןיא עמשיטערק רעד וצ ןערהעקוצמוא ךיז טגעוועב םהיא טאה סָאד א

 ןעטירענ רעבירעד םטאה ןוא ןעסָאלשרעפ זיא איז זַא ,ןענופעג רע טאה גידנעמוקוצ
 רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע איו ,גנַאגניירעה א ןעניפענ וצ םוא םורעה ןוא םורעה

 עזייב סָאד ןהעזרעד רע טאה ,ךױה רהעז ןעװענ טינ ןיא עכלעוו ,ףױה ןופ דנַאװ

 ןהעזעג םהיא טאה רע ,רענערט-דליש ןייז טימ טבַאמעג ןעבאה אייז סָאװ ,לעיּפש

 רע סָאד ,דניוושענ ןוא ןהעש יוזא ןעטפול ןיא ןעהילפרעטנורעה ןוא ןעהעילפפיורעה

 טלָאװעג טאה רע ,טבױקרע םהיא טלָאװ ןרָאצ ןייז ןעו ,ןעכַאל טחװמעג טלָאװ

 ךַאװש יא ןעװענ ךָאנ ןיא רע רעבָא ,דנטו איד ףיוא ןעביוא ןרעטעלקפיורעה

 גידנעציז טאה ןוא ןהעגבָארעה טנעקעג טינ טאה רע סָאד ,ןעגָאלשוצ ןוא

 ,איד ףיוא רעטרעוװ"פּפמיש ןוא סעקנושארטס עכלעזא ןעבעג ןעמונעג דרעפ ן'פייא

 -רעביא ךילנעמנוא יז זיא סע סָאד ,ןעטּפול ןיא ןעפרָאוװעג ץָאשטנַאס ןעבָאה עכלעוו
 ןופ ןענַאטשעגבָא טינ ןענעווטסעד ןופ ןענייז חרבח איד רעבָא ,ןעביירש ןיא ןעבעגוצ

 טינ טאה ָאשטנַאס רעגנירּפשיטפול רעד ץוא ,טײברַא רעייז ןופ וא סַאּפש רעייז

 רעבָא טאה סע ;םימחר ןעטעב ֹוצ ןוא ןעשַארטס וצ ,ןרעמָאי וצ טרעהענפיוא
 םעד ךָאנ .טרעהעגפיוא טינ ןיײלַא טייקגירימ ןופ ןעבָאה אייז זיב ןעפלָאהעג טינרָאג

 ןעבָאה ןוא ןהענפיורעה ןעפלָאהטנ םהיא ןעבָאה ,לעזע ןייז טכַארבעג םהיא יז ןעבאה

 סעכלעוו ,02106840120025 טרָאװ עשינַאּפש סָאד ןעצעזוצרעגיא רימ טלעפעג ױזַא *
 ,שיילפ ןייק ןעגירק דניה איד ןעו ,םייצ"טסַאפ טעטיידעמ

 טימ ןעשנעמ א ןעפרַאװ וצ ןעמייצ עטלַא איד ןיא עדָאמ ַא ןעוועג ךילקריוו זיא םע 5

 ןָאהטעג ױזַא ָאהט ָא רעסיװעג ַא סָאה םױר ןיא .קח ןעכַאמ וצ םהיא ןופ םוא עקעד ַא

 ימ ךיז טסהענ ןופרעד זַא ןייז ןעק סע .טכַאנ ייב ןעפָארטעגנָא טָאה רע עכלעוו ,םירוכש טימ
 | *:טקעדעג םהיא רע טָאה יא; : לעטרעוו סָאד זגוא



 199 יי - 1,  ךוב ,טָאטיק ןָאד ןופ עטכישעג

 עכלעוו ,סענרָאטירַאמ ענידיילטימ איד ,קָאררעבױא ןייז ןעפרָאװעגפױרעה םהיא ףיוא
 גורק ַא טכארבעג םהיא טאה ,טרעטַאמענבָא ױזַא ןעװענ זיא רע סָאד ןהעזענ טאה
 .טוג םהיא לָאז סע םוא ,:ענורב םע ןופ שירפ טּפעשעננָא טאה איז ןעכלטוו ,רעסַאװ
 רעבָא םהיא טאה רע ,לױמ םוצ גורק םעד טרהיפטנ טָאה ָאשטנַאס ,ןעלהיקבָא

 יימ ,ָאשטנַאס; :ןעפורעג םהיא וצ טָאה טָאכיק ןָאד סלַא ,קירוצ ןעטלאהעגבָא

 ןעגניירב ריד טעװ סָאד ןעד ,טינ סָאד קנירט ,ןהוז ןיימ ,רעסאו ןייק טינ םנירט ,ןהוז
 - ןפרעד ןעּפָארט ייווצ ; םַאזלאב ןעטשנעבעג םעד ףיא באה ָאד ,העז ,טדױט םעד

 .ןעזעיוענ םהיא רע טאה רעטרעװ עזיד טימ *.ןעכאמ דנוזעג טמיטשעב ךיד ןעלעוו

 הא קילב ןעגיטייז א ןעפרָאװעג םהיא ףױא רעבָא טאה ָאשטנַאס ;םאזלַאב םעד

 ,ןעסענרעפ טכייללעיפ טייקנידענג רעיא טאה, : רעבעה ךָאנ ןעירשעג םהיא וצ טאה

 איד ןעכערבסיוא לָאז ךיא סָאד ,רהיא טליװ רעדָא ? רעטיר ןייק טינ ןיב ךיא סָאד
 םַאזלַאב רעיא טימ תוחור עלַא וצ טהעג ?בייל ןיא ךָאנ באה ךיא עכלעוו ,םירעדעג

 ּוצ ןעמונעג ךיז רע טאה טגָאזעגבָא סָאד טאה רע איו ".הורוע ךימ טזָאל ןוא
 ,רעסַאװ ןעוועג ןיא סָאד זא ,ּפוז ןעטסרע ץ'ייב גידנעהעז רעבָא ,גורק ןופ ןעקנירט

 גהיא לָאז איז ןעטעּבעג ץסענרָאטירַאמ טָאה ןוא ןהעג טנעקעג טינ רעטייוו רע טאה

 ריפ טלהָאצעב איז טאה טייקניצרעהטוג ןופ ןוא ןָאהטעג סע טָאה איז .ןייוו ןענניירב

 ףיוא גידנעקוק טינ ,טגָאזעג טאה ןעמ לייוו = {רלעג  םענענייא רהיא טימ ןייוו םעד |

 טאה ָאשטנַאס ןעװ ,ןיטסירק א ןופ ןערוּפש טאהעג טאה איז סָאד ,ךאּפ רהיא

 ןעפָא ןעוועג זיא רעיוהט סָאד ;סעקירב ןעבענעג לעזע ןייז רע טאה ןעקנורטענבָא

 טלהָאצעב טשינרָאג טאה רע סָאװ ,םעד טימ ןטדעירפוצ ןטגנאנעגסיורעה זי16 רע ןוא

 ןייז ןופ ןעטסָאק איד ףױוא תמא ,טלָאװעג טאה רע סָאװ טרהיפעגסיוא טאה ןגא

 -רעפ טלהָאצעג ריפ טאה רעמשטערפ רעד  .ןעּפיר ענייז -- ןכשמ ןעכילנהעװעג

 ןעטשימוצ ןייז ןיא טקרעמעג טינ סע טאה ָאשטנַאס רעבָא ,קעז:עזייר עגייז ןעטלאה

 טאה רע איו ריהט איד ןעקוררעפ טלָאװעג טאה רעמשטערק רעד .גנאנסיױרעה
 סָאד ;ןעזָאלעג טינ םהיא ןעבאה "סרעקעדא איד רעבָא ,ןהעגסיורעה ןהעזעג טהיא

 ןָאד ןעגעו טרעמיקעג טינ רָאָאה ןייא ךיז ןעבָאה עכלעװ ,ןעשנעמ ןעוװעג ןענייז

 ועטיר עדגױעדנַאװ איד ןופ רענייא ןעוועג ףילקריוו טלָאװ רע ןעוו וליפא ,ן'טָאכיק
 *.שיט ןערנורא ּםעד קץ
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 ,18 לעטיּפַאק
 ץייג טימ ,טָאכיק ןָאד ןררעה ןייז טימ טַאהעג טָאה ַאצנַאּפ אשטנַאס סָאװ ךערּפשעג סָא

 .ןעלהעצרע וצ הטרעוו ןענייז עכלעוו ןעסינעגעגעּב

 ױזַא ןררעה ןייז וצ ןעמוקעג זיא ַאשמ נא

 זיא רע סָאד ,טַאמ ןוא סָאלב
 סלַא .לעוע ןייז ןטבײרטוצנָא דנַאטש ןיא ןעוועג םיוק
 ;טנָאזעג רע טָאה ,ןהעזעג םהיא טָאה טָאכיק ןָאד

 ,ָאשטנַאס רעטוג ןיימ ,טנייצרעביא ךיא ןיב טצעי, |

 "קריוו זיא עמשטערק עזיד רעדָא סָאלש סעזיד סָאד ||

 עבלעוו ,איד ןעבָאה סָאװ ןעד ; טרעביוצעב ךיל
 - ,לעיּפש סעזייב צזַא טלעיּפשעג ריד טימ ןענָאה
 ןופ ןענָאזרעּפ ןוא תוחור איו ןייז סרעדנַא טנטקענ

 סלַא ;סָאד ןיא םעד ןיא גנוניימ ןימ טקראטשרעפ סע סָאװ ,טלטוװ רערנַא זא

 -עג טינ ךיא בָאה ףיוה ןופ דנַאװ איד רעביא לעיּפש רעיורט ןייד ןהעזעגוצ בָאה ךיא

 לייוו ,ןעטנַאניצָאר ןיימ ןופ ןהעגבָארעה טינ ןוא דנַאװ איד רעביא ןרעטעלק טנעקי

 סאוו םעד ייב ריד רעווש ךיא ;טרעבױצעב ,סיוא טהעז סע איװ ,ךימ טאה ןעו
 ,.?נײטשבָארעה רעדָא ןענייטשפיורעה טנעקעג רָאנ טלָאװ ךיא ןעװ סָאד ,ןיב ךיא
 :עשטַאננוי וא םיצקש איד סָאד ,טנעכערעגבָא ױזַא ךיד ריפ ךימ ףיא טלַאװ
 סָאד ,טוג סייוו ךיא להָאװבָא .,ןעבעל ןעצנאנ רעייז טקנעדענ םישעמ ערעייז ןעטלַאװ

 איו ,טינ ןעביולרע עכלעוו ,עצעזשנ עכילרעטיר איד ןעמָארבענ ךרודַאד טלָאװ ךיא

 עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ףיוא דנַאה א ןעגעל וצ ,טנָאזענ לָאמ ערערהעמ ןיוש ריד באה ךיא

 וייל ףיז סיוא טמוק סע ןעוו ,חטיונ רעסיורג א ןיא ןעדייס ,טיילילעדע ןייק טינ ןענייז
 *ןעבעל ןענעוו ךיז טלעדנַאה סע ןוא ןענידייהטרעפ וצ
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 ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה *!אייז טימ טנעבערעגבָא ןיילא ךימ טלָאװ ךיאא

 רעדָא רעטיר א ןיב ךיא יצ םעד ףיוא גידנעסוק טינ ,טנעקעג רָאנ טלָאװ ךיא ןעווא

 ףיז ןעבאה עכלעוו ,איד סָאד ,ךיא ביױלג ךיױא ; טנעקעג טינ באה ךיא רעבָא ,טינ
 איוו ,ןעשנעמ עטרעביוצעּב רעדָא תוחור ןייק ןעוועג טינ ןענייז ,טריזמַא רימ טימ
 אייז ןעד ; ןענייז רימ איו ,ןייב ןוא שיילפ ןופ ןעשנעמ רָאנ ,טניימ טייקגידענג רעיא

 רענייא ;ןעפרָאוװעגמורעה ךימ ןעבאה אייז ןעו ,ןעמענ ערעייז טָאהעג ןעבָאה עלַא
 רעד ןוא ,ץעדנַאנרעה ָאירָאנעט רערעדנַא רעד ,ץעניטרַאמ ָארדעּפ ןעסייהעג טאה

 רעגירעגג ןיימ ,טאה רהיא סָאד ,רעטקנילעג רעד עװקעמָאלַאּפ ןאוװ רעמשטערק

 סעּפע ןופ ןעמוק זומ ,ןעגנירּפשפיורעה רעדָא ןהעגבָארעה טנעקעג טינ טאה ,ררעה

 ןופ ןעכוז סָאד זַא ,זיא ןעכאז עלַא עויד ןופ העז ךיא סָאװ ;  ףושכ ןופ איו סרטדנַא

 טינ ןעלעוו רימ זיב ,ןרעדנַא ןַא וצ ןענניירב קילננוא ןייא ןופ זנוא טעװ רעײטנעבַא

 לבש ןעשירַאנ ןיימ טול טכָאװ רעבירעד ןוא ; סופ רעטכער רעזנוא זיא ואוו ןעסיװ

 ןערעוו תואובת איד ןעװ ,טצעי ןעלָאז רימ ןעוו ,ןעטסעב םַא ןוא ןעטסגילק םַא ןייז |
 רעזנוא ןענעוו ןרעמיקעב זנוא ןוא םייהַא ןהעגקירוצ ,רעדלעפ איד ןופ טלעמַאזעגניַא

 ןייא ןופ ןוא ןרעדנַא ןיא טרָא ןענילייה ןייא ןופ ןהעג וצ טָאטשנָא ,טייקשיתבהילעב

 * טגָאז ןעמ איו ,ןעטייווצ ןיא ךוש םענרעצליה

 ןָאהט וצ ןעבאה סאוו ןעכאז עלַא ןיא ,ָאשטנַאס ,טזיב אוד ןערהַאפרענוא איו,
 סע ; נידלודעג אייז ןוא גייווש ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,טפַאשרעטיר טימ

 זיא סע רובכב איו ,ןהעז ןעלעוו ןעניוא עניימ ךױא ןעװ גָאט רעד ןעמוק ךאנ טעוװ

 רהעמ זנוא ןעק טלעוו רעד ןיא סָאװ ,ןיילא .גָאז  .ףורעב ַאזַא וצ ןעבעגוצרעביא ךיז
 ,םענעי טימ ןעכיילגרעפ ןעמ ןעק טלעוו רעד ןיא ןעגינגרעפ ןעכלעוו רעדָא ,ןעיירפרע

 סיוועג ?אנוש א טנעיזעב ןעמ רַעָא ,טכַאלש א טניוועג ןעמ ןעוו טאה ןעמ סָאװ

 *,סענייק

 סָאד העטשרעפ ךיא שטָאכ, ,ָאשטנַאס טגאזענ טאה ײ?ױזַא ןייז ךיז געמ סע,

 8002 46 : ץַאז ןעשינַאּפש םעד טימ ןעכַאמ ָאד ןעק ןעמ סָאװ עטסעב סָאד זוא סָאד *

 ַא ךילטנעגויא טסויה 0604 רעדָא 2008 טרָאװ סָאד 2004 סג 20602 } 46 2004 סג 0
 איד ןופ זױה טעּבעג ַא ןעפורעגנָא ןעמ טָאה ױזַא רעּבָא ,טכַאמעג ןערעװ תועּבטמ ואוו ,זוה
 ןיתואוו ,ַאװָאדרָאק ןיא טּפיוהרעּביא ןענופעג ךיז טָאה זיוה טעבעג ַאזַא .ןעינַאּפש ןיא רעּבַארַא
 ןופ רבק רעד וָאו טרָא רעד ,אקעמ ןיא איו טוג ױזַא ןייז לגריהלוע ןעגעלפ רעבַארַא איד
 -לית ןייא ןופ ןוא ןעטייווצ ןיא טרָא ןעגילייה ןייא ןופ ןהעגע .ךיז טניפעג ן'דעמָאהַאמ
 ץילגנוא ןייא ןופ ןהעג, טנעכייצעב סָאװ לעטרעװ ַא ןערָאװעג זיא ?ןרעדנַא ןיא דוש .םענרעצ
 *.רעדנַא ןוא
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 עדנרעדנַאװ ןענייז רימ סָאװ ןָא טייצ רעד ןופ ,רימ סָאד ,ךיא םייוו סָאד רעבָא ; טינ

 ךיא ףראד ןיילַא ךימ ןעד) רעטיר א זיא ןיילא טייקניידענג רעיא טייז רעדָא ,רעטיר
 טינ טכַאלש ןייק ךאנ ןעבָאה (רעטיר ענידריוורהע איד ןופ ?הָאצ רעד וצ ןענכער טיג

 -ענג רעיא זיא טכאלש רעזיד ןופ ךיוא ןוא ,רעיאקסיב םעד טימ רעסיוא ןענואוועג
 ןופ חא ; רעוא ןעבלַאה א טימ ןוא לעטיה ןעבלַאה א טימ ןעמוקעגסיורעה טייקגיד

 ןוא סעקַאלוק ןוא סעקַאלוק ,ּפעלק ןוא פעלק טַאהעג רָאנ רימ ןעבאה ןָא סלָאמַאד

 ךיא עכלעוו ןופ ,ןענָאזרעּפ עטרעביוצעב ןופ ?טקעדענ, ןערָאװעג בָאגוצ סלַא ןיב ךיא

 סע ןעגינגרעפ סעסיורג א ריפ סָאװ ןעכוזרעפ וצ םוא ןעמהענ טינ עכַאר ןייק ןעק

 | *,טגָאז טייקגידענג רעייא איו ,אנוש א ןענעיזעב וצ זיא

 טפרַאדעג ךיוא ריד טאה ןוא טסירדרטפ רימ סָאװ ,השעמ איד זיא סָאד טָא;
 דרעווש א ןענירק וצ ןהעז ןיוש לעװ ךיא ; טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ןעסירדרעפ

 לָאז ,ךיז טניפעג סע ןעמעוו ייב ,םעד ףיוא סָאד ,טכַאמעג גיצנוק ױזַא ןייז לָאז סָאו

 ,ןעכַאמ רַאנָאז ךיז ןעק סע א ;טפַאה ןייק ןעבָאה טינ טלעוו רעד ןיא ףושכ ןייק

 יב טאהעג טאה סידַאמַא סעכלעװ ,דרעװש סָאד ןערעשעב רימ לָאז לזמ סָאד זַא

 .סָאד -- "דרעווש ןעגידרעייפ םעד ןופ רעטיד, רעד ןעפורעגננָא ךיז טָאה רע ןעוו ,ךיז

 ןעד ;טנָאמרעפ ןעװ טאה רעטיר א סָאװ ,ןעדרעוש עטסעב איד ןופ סנייא זיא

 וייק וא ,עווטירב א איו ןעטינשעג סע טָאה תולעמ עטנהָאמרעד-נעבױא איד רעסיוא

 -ענ ךיז טאה -- טרעביוצעב איװ ןוא קרַאטש איו ןייז טגעמעג טָאה סע -- ןעפַאװ

 ".ןעבייגנרעפ םהיא טימ טנעּק

 לָאז סָאד וליפא ןעװ סָאד, ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה '?ױזַא ןיוש זיא לזמ ןיימ,
 ןעצונ רָאנ סע טעװ ,דרעװש אזַא ןעמוקעב ןיוש לָאז םייקגידענג רעיא ןוא תמא וייז

 רענערט-דליש איד ןוא ,םַאזלַאב רעד איו עדַארג ,רעטיר ןערָאװעג ןענייז סָאװ ,איד

 | ",תורצ ףיוא ןייז ץלַא ןעלעוו

 רעדץ ,טָאביק ןָאר טגָאזעג טָאה *;ָאשטנַאס ,טינ איוומ ןייק רַאּפרעד בָאה;

 *.ןעלדנַאה רעסעב ריד טימ טעװ לעמיה
 ,טקרעמעב לָאמ א טימ טָאביק ןָאד טאה ,טרטרענ ײזַא ךיז ןעבאה ייז סלַא

 דלַאב ױזַא ; אייז ןענענ ןעמוקעננָא זיא ןעקלָאװ-ביוטש רעקיד ןוא רעסיורג .ַא סָאד

 -ענסיוא טָאה ןוא ץָאשטנַאס וצ טעדנעװענ ךיז רע טָאה ,ןהעזענ סאד טאה רע איו

 ,ןעזייווסיירעה ךיז טעוו סע ןעכלעוו ןיא ,ָאשטנַאס ,נָאט רעד ןיא סָאדא :ןעפור

 ,ךיא גָאז ,גָאט רעד זיא סָאד ,ןעטלַאהעב ךימ ריפ טאה לזמ סָאד קילג ַא ריפ סָאװ
 ,רנַאה ןיימ ןופ טייקשירלעה איד ,רעמיא איו ,ןעזייווסיורעה ךיז טעװ סע ןעכלעוו ןיא
 םעד ןיא ןעבעירשרעפ ןערעוו ןעלעוו עבלעוו ,ןעכַאז ןָאהטפױא לעװ ךיא ןעכלעוו ןיא ןוא
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 םעד אוד טסהעז .ןעטייצ עגיטפניקוצ עלַא ריפ טייהטמהירעב ןוא טייקסיורג ןופ ךוכ

 ןעבייהענפיוא טרעוװ רע ? ףיוא ןעטרָאד ךיז טבייה רעכלעוו ,ָאשטנַאס ,ןעקגָאװ-בױט;?'

 ןעהעיצ עכלעוו ,רעקלעפ עלעיפ ןוא ענעדעישרעפ ןופ עעמרַא רעסיױרג ַא ןופ

 | | - *,רעהַא
 ;ָאשטנַאס טנָאזענ טאה "?עעמרַא אייווצ ןייז סָאד ןעזומ ןפוא ץאזא ףיואק

 "עקלָאװ אזא עדַארג ףיוא ךיוא ךיז טבייה טייז רערעדנַא רעד ןופ טרָאד לייווש

 ; גיטכיר זיא סָאד זַא ,ןהעזעג טאה ןוא טהערדעגמוא ךיז טאה טָאכיק ןָאד

 ,קפס םוש ןייק ןעוועג טינ זיא םהיא ייב לייוו ,טיירפרע קרַאטש רהעז ךיז טאה רע

 ףיוא ןערעהרעפ וצ ךיז ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעעמרַא .אייווצ ןעווענ ןענייז סָאד זא

 עיזַאטנַאפ ןייז זיא קילבנעגיוא ןעדעי ןוא עדנוטש רעדעי וצ ןעד ; דלעפ ןעטיירב ןעזיד

 ,ןעסינעגעגטב עכילקילגנוא ןוא עכילקילנ ,ןעגנורעביוצעב ,ןעטכַאלש' טימ לופ ןעוועג
 איד ןופ רעכיב איד ןיא טלהעצרע ןערעװ סָאװ ,ןעגנורעדרָאפסױרעה ןוא םעבעיל

 טרהיפענ טָאה ןָאהטעג רעדָא טקנעדעג ,טדערעג טָאה רע סָאװ סעלַא ןוא ;רעטיר

 ןייק ןעּבָאה ,ןהעזעג טָאה רע ןעכלעװ ,ןעקלָאװ-בױטש רעד .ןעכאז עכלעזַא וצ ץלַא
 עבלטוו ,סענַארַאב ןוא ןעסּפעש ןופ סעדַאטס עסיורגנ .אייווצ םַלֵא ,טכַאמעג ערעדנַא

 טָאה ןעמ עבלעוו -- רעהַא איד ןוא ןיהא איד -- געוװ ןעניבלעז םעד ןעגנַאגעג ןענייז

 ,ןענעקרעד טנעסעג טינ ,טבאמעגנָא ןעבאה אייז סָאװ ,ביוטש ןעסיורנ םעד בעילוצ

 -סנעירק אייווצ ןעוועג ןענייז סָאד זַא ,םעד ףיוא ןענַאטשעב טסעפ זיא טָאכיק ןָאד
 סָאװ, טגערפעג םהיא טאה ןוא ןעבױלג וצ ןעבײהעגנָא טאה ָאשטנַאס ;ןעעמרַא

 | 'יל ןָאהט ָאד ןעמ לָאז

 ןעפרַאד עניטפרידעב ןוא עטסכַאװש איד, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?? סָאװ}

 וצ טמוק עבלעוו ,עעמרַא עזיד זַא ,ָאשטנַאט ,ןעסיוו טסזומ אוד ןוא ;ןעפלעה רימ

 רעד ןופ רעשרעה רעד ,ןָארַאֿפנַאפילַא רעזייק ןעסיורנ םעד ןופ טרהיפטנ טרעוװ ,זנוא

 זיא ,רימ רעטניה טהעיצ עכלעװ ,ערעדנא ענעי ןוא ;ַאנַאבָאּפַארט לעזניא רעסיורג
 םעד טימ ןילָאּפַאטנעּפ ,ןעטנַאמַארַאנ איד ןופ גינעק רעד ,דנייפ ןייז ןופ עעמרַא איד
 ןעטעקאנ םעד טימ המחלמ ןיא רעמיא טהעג רע ל?ייוו -- םרֶא ןעטרעסַאקרעּפ

 | *,םרָא ןעטבערי

 טנערפעג טאה *? םיאנוש עכלעזַא ןעררעה עדייב עזיד ךיז ןענייז םוראוו
 | .ָאשטנַאס

 ןָארַאּפנַאּפילַא רענעי לייוו ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה ",םיאנוש ןענייז יז,
  -ַאטנעּפ ןופ רעטכָאט איד ןיא טבעילרעפ זיא רע ןוא רענעידדנעצענ רעכילקערש ַא זיא

 רהיא ןוא ,ןיסעצנירּפ עביקטסירק עמהענעגנא ןוא ענהעש רהעז ַא זיא עבלעוו ,ןילָאּפ
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 לָאז רע ואוו ,גינעק ןעשירענעיד"נעצענ םעד וצ ןעבעננעװַא טינ איז ליװ רעטָאפ

 ןערעװ ןוא טעמָאהַאמ איבנ ןעשלַאפ ןייז ןופ ערהעל איד ןעפרַאװנעװַא טינ רעהירפ

 | *.טסירק ַא

 טכער רהעז טאה ןילָאּפַאטנעּפ ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה ",םונמאנ עניימ ףיוא,

 ".ןעק ךיא איו טוג ױזַא ןעפלעה םהיא לעװ .ךיא ץא
 ןעד} ;טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה *?,ָאשטנאס ,טבילפ ןייד ןָאהט וטסעװ ןַאד;

 *,רעטיר ןייק טינ זיא ןעמ ןעוו וליפַא ,ןעגַאװ ןעמ ףרַאד ףּפמַאק אזַא ןיא

 םעד ןעזָאל רימ ןעלָאז ואוו רעבָא; ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",ךיא ביולנ סָאד;

 רעד ךָאנ ןייז ןיוש טעװ סע ןעוו ,ןעניפעג רעדעיװ ןענעק נהיא ןעלָאז רימ סָאד ,לעזע

 א ןיא ןעטייר לָאז ןעמ סָאד ,טינ ךיז טרהיפ סע זַא ,קנעד ךיא לייוו ?המחלמ

 - ".היח ןימ ַאזַא ףיוא המחלמ
 ,ןעטסעב םִא טסוהט אודע .טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?טינ סיװעג,

 רלַאב ױזַא םוראוו ; ןהעג ןערָאלרעּפ לָאז רע וליפא ןעוו ,רעביא םהיא טסזָאל אוד ןעוו

 ןעק עטנַאניצָאר סָאד ,דרעפ עלעיפ ױזַא ןעבאה רימ ןעלעוו ,ןטנעיז ןעלעוו רימ איו
 ןוא םַאזקרעמפיוא טצעי יז .ןרעדנַא ןַא ףיוא ןערעװ ןעטעיברעפ ךיוא רשפא ךאנ

 איד ןופ רעפּפמעק עטסמהענרָאפ איד ןעביירשעב ריד ליוו ךיא ןעד ,וצ טונ ךיז קוק

 ןוא ןהעז רעכילטייד סעלַא טסלָאז אוד םוא ןוא ;ןָא ןעמוק עכלעוו ,ןעעמרַא עדייב

 - ערייב טעװ ןעמ ואוו ,טרָא ןעכיוה .םענעי ףיוא ןהעגפיורעה רימ ןעלעוו ,ןעקרעמעב

 *.ךילטייד ץנַאג ןהעז ןענעק ןעעמרַא
 ןעכלעוו ןופ ,לענרעב ַא ףיוא טלעטשעג ךיז ןעבָאה ןוא ןָאהטענ יז ןעבאה סָאד

 טָאביק ןָאד עכלעוו ,ףָאש סעדַאטס אייווצ איד ןהעז טנעקענ ךילטייד ןעטלָאװ אייז

 -ענפיוא ןעבָאה ייז עכלעוו , ,סנעקלָאװ-בױטש איד ןעוו ,ןעעמרַא ריפ ןעטלַאהעג טאה

 רעטיר םעד ןופ גנודליבנייא איד איו ױזַא רעבָא ,טקעדרעפ טינ יז ןעטלָאװ ןעבייה

 טינ רעדָא ןהעזעג טינ טָאה רע סָאװ םעלַא ןהעז וצ ןעכַאמ טנעקענ םהיא טָאה

 ,רעטיר רענעיא : ןענָאז וצ ױזַא לוס ןעכיוה ן'פוא ןעבײהעגנָא רע טאה ,ןהעז טנעקעג

 ןעטניורקעג א טימ גוצנַא-סנעירק םענעדלָאנ םעד טימ ןעטרָאד טסהעז אוד ןעכלעוו

 ,ָאקלַאקערוַאל רעשידלעה רעד זיא ,דליש םעד ןיא .יורפננוי ַא ןופ סיפ איד וצ בייל

 טימ קָאר-נעּפַאװ םעד טימ ,רערעדנַא רעד ;קירב רענרעבליז רעד ןופ ררעה רעד

 טנורג ןעיולב א ףיוא ןעגיורק ענרעבליז איירד טנָארט רעכלעוו ,ןעמולב ענעדלָאג איד
 ןופ םעקוד רעסיורג רעד ,ָאבמעלָאקָאקימ רעכילקערש רעד זיא ,דליש ןייז ןיא
 רעטכער ןייז ייב טייר רעכלעװ ,רעדעילנ עגיזעיר איד טימ רענעי ןוא ;ַאיצָאריװק
 רעשרעה רעד ,,עשטילָאב ןופ ןָאראברַאבאדנַארב רענעקָארשרענוא רעד זיא ,דנאה



 249 ,1 ךוב .טאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 א טָאטשנָא טנָארט ןוא טיוחנעגנאלש ןיא טעדיילקעג ,סנעיבַארַא .איירד איד ןופ

 םעד ןופ ןעריהט איד ץפ סנייא זיא ,טנָאז ןעמ איו םעכלעו ,רעיוהט א רליש

 טרױט ןייז טימ טאה רע ןעוו ןעסירעגסיוא טָאה רובנה ןושמש ןעכלעוו ,לעּפמעט

 איד ףיוא ןעגיױא ענייד טצעי דנטװ ,(םיתשלּפ איד) םיאנוש ענייז ןופ ןעמונעג עכַאר

 רלעה םעד עעמרַא רערעדנַא רעד רַאפ סיוארָאפ ןהעז טסעװ אוד ןוא טייז ערעדנַא

 ווא רעמיא טנעיז רעכלעוו ,ַאיַאקסיוװאװעונ ןופ ץנירּפ םעד ,ַאנָאכַאקרַאק עד לענָאמיט
 ,יולב .,גוצנַא"נעפַאװ ןעגיברַאפ-רעיפ א ןיא טדיילקענ ,טנטיזעב טינ לָאמנייק טרעוװ

 טימ דנורנ ןעהטיור א ףיוא דליש ן'פיוא ץַאק רענעדלָאג א טימ ,דלָאג ןוא ןירג ,סייוו

 ןייז ןופ ַאנילוַאימ ןעמָאנ םעד ןופ גנַאֿפנָא רעד זיא סָאװ !,ואימ, טפירשפיוא רעד
 סעקוד םעד ןופ רעטכָאט עכילביילגרעפנוא איד ,טגָאז ןעמ איו זיא עכלעוו ,עמַאד
 טשטעװש ןוא טקירד רעכלעװ ,טרָאד דערעדנַא רעד .,עברַאגרַא לעד ןעווקינעפלא

 טימ גוצנַא-נעּפָאװ ןעסייוו-עענש א טגָארט ןוא ,דרעפ ןעגיטכעמ םענעי ןופ ןעקור םעד
 ,ףיירקנַארפ ןופ רעטיר רעיינ א זיא ,טפירשפיוא םוש ןייק ןהֶא דליש ןעסייוו א
 איד טימ טגָאלש רעכלעוו ,רענעי ,קירטוא ןופ ןָארַאב ,ןיּפַאּפ ררעיּפ טסייה רעכלעוו

 א ןיא טדיײלקענ זיא ןוא לעזע ןעקנילפ ןוא ןעטפיירטשטג םעד ןערָאּפש ענרעזײא
 ןופ ָאדרַאליפַאטרַאּפסע ,איברענ ןופ סעקוד רעניטכעמ רעד זיא ,גוצנַא ןעיולב-קעמיה

 וופ טייב ַא ןופ לעמעג ַא דליש ןייז ףיוא ןעכייצ סלַא טנָארט רעכלעוו ,דלַאװ םעד
 ןיימ) 12281102 תגנ 800106 ;שינַאּפש ןיא טפירשפיוא רעד טימ ןעצנַאלפ-לענרַאּפס

 */ ,ךָאנ רימ טהעג קילג

 ןופ רעטיר ךס א ךאנ ןעפורעגנָא רענערט-דליש ןייז טָאכיק ןָאד טאה ױזַא

 טימ ,טלהָאמענסױא םהיא ןעבאה תענושמ ןוא עיזַאטנַאפ ןייז איו ,ןעעמרַא עדייב
 רע טאה ךיז גידנעלעטשבָא טינ ןוא ,ןעטפירשפיוא ןוא ןעברעה ,ןעברַאפ ,ןעפַאװ

 ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא ןוא טהעטשעב עעמרַא עטסרעדרָאפ עזיד, ?  ןעפורעגסיוא
 עסיז איד ןעקנירט עכלעװ ,איד ןענייז ָאד .ןענָאיצַאנ ענעדעישרעפ ןופ ןעּפורט
 איד ףיוא ןעטערט עכלעוו טייל-גרעב איד ,ָאטנַאסק ןעטמהירעב םעד ןופ ןרעסַאװ
 בױטשידלָאג םעניד ןוא ןעטסנייפ םעד ןעּפעיז עכלעוו ,איד ,רעדלעפ עשיליסַאמ

 (תטפ 601228 זתצ רעטרעװ עזיד טצעזרעּביא 121018 רעצעזרעּביא רעשילגנע רער *
 . טצעזרעּביא '11601: רעצעזרעּביא רעשטייד רעד ?לזמ ןיימ ךיז טּפעלש ױזַא; --- 1016
 טסכעוו קילג ןייטא -- רעצעזעביא רעשטייד א ךױוא ,50164ט 74 גירדעינ םהעטש קילג ןייט;
 =כָאנו ?ןהעגכָאג/ ךױא רעּבָא טסײה 1281162/ טרָאװ טויצ עשינַאּפש סָאד ?,ךָאנ (טסקַאװ)
 *.ךָאג רימ טהעג; ןעצעווצרעביא רעבירער טלעפעג רימ ןוא "ןעריּטש

 ומי 0,
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 ערנעשירפרע ןּוא עטמהירעב איד ןופ רעניואוועב איד ,ןעיבַארא ןעבילקילג םעד ןיא

 -רעפ ןוא עלעיפ ךרוד ןעהעיצ עכלעװ ,איד ,,עטנָאדָאמרעט ןערָאקק םעד ןופ ןענערב

 עכלעוו ,רעידימונ איד ,ָאלָאטקאּפ םענעדלָאג םעד ןופ ןרעדָא איד ןענעוװ ענעדטיש
 -נעלייפ עטמהירעב איד טימ רעיטרעּפ איד ,ןעננוכערּפשרעּפ ערעייז ןיא ךַאװש ןענייז

 "רענידנעהילפ ךיז ןענָאלש עכלעוו ,(םינידמ) רענַאידעמ ןוא רענַאיטרַאּפ איד ,סנעניוב
 עסייוו וא עמַאזױרג איד ,ןעטלעצעג ערעיז נידנעטש ןעטייב סָאװ ,רעבארַא איד ,די"ה

 עלעיפ ךָאנ ןוא ןעּפיל עטרעכעלעגברוד איד טימ (םישוכ) רעיּפָאיהטע איד ,ןעהטיקס |

 ערעייז ןעקנערעג טינ ןעק ךיא להָאװבָא ,העז ןוא ןעק ךיא עבלעו ,ןענָאיצַאנ ערעדנא

 ענעלָאטסירק איד ןעקנירט עכלעוו ,איד ןעמוק ןָארדַאקס ןרעדנַא םענעי ןיא .ןעמענ

 ערעייז ןעצוּפ עכלעוו ,איד ,ןעטרעבלוא איד סיורעה טיג סָאװ ,ן'סיטעב ןופ ןרעסַאװ

 עבלעוו איד ,ָאחַאט םענעדלָאנ ןוא ןעכייר םעד ןופ טײקסַאנ רעד טימ רעטכיזעג

 עכלעוו ,איד ,לונעה ןעכילטעג םעד ןופ ןרעפַאװ עמַאזלײה איד טימ ךיז ןעצונעכ

 ףױא ךיז ןעקיווקרע עכלעוו ,איד ,רעדלעפ-עשאפ עטעפ עשיזעטרַאט איד ןעטערטעמ

 "עג ןענייז סָאװ ,רעניַאשטנַאמ עכייר איד ,ַאצערעה ןופ םעקנָאל עשיאעזילע איד

 וא ןעזייא ןיא טעדיילקענ ןענייז עכלעװ ,איד ,ןעננאז-נרָאק עכילהטיור טימ טניורק

 ןעדָאב עכלעװ ,איד ,טַאמש ןעשיהטָאנ םעד ןופ ןעקיטנא ענעבעיגבעגרעביא איד ןעניפ |

 ןרעטיפ עכקעוו ,איד ,םָארטש ןעטפנאז ןייז טיט שנרטוסיּפ ןעטמהידעב םעד ןיא יָצ

 טימ ַאנצידאונ ןעטהערדעגסיוא םעד ןופ סעשַאּפ עטיירב איד ףוא סעדַאטט ערע

 םעד ןופ טלעק רעד ןופ ןרעטיצ עכלעוו ,איד ,םָארטש מענעגרָאברעּפ ןעטמהירעב ןייז

 ץרוק ? םונינעּפא ןעכיוה םעד ןוֿפ ןעציּפש עגיאעענש איד ןופ ןוא סואענעריּפ ןענידלאוו

 | *.טנַאמרעפ ןוא טָאה ַאּפָארײא סָאװ סעלַא

 איו ןוא ןעפורעגנָא טָאה רע רעדנעל עלע'פ איו . ,ןייז ליצמו רמוש לָאז טָאג

 ערהיא טימ עדעי ,קנילפ ןוא טקישעג ױזַא ,מנעכערעגסיוא טָאה רע ןענַאיצַאנ עלעיפ

 ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,רעכיב איד ןופ ןעגנלהעצרע עשלַאפ איד טױל תולעמ

 ןוא דייר ענייז ןופ טשימוצ ןעוועג זיא ַאצנַאּפ ָאשטנאס  !ןעקנוורעפ ןוא טפעיטרעפ

 ןהעז וצ ּפָאק םעד טהערדענמוא זייוונעטייצ טָאה רע ,טרערענ טינ טרָאװ א טָאה

 טָאה רע סלַא ;טנעכערענסױא טָאה ררעה ןייז עכלעוו ,ןעזעיר איד ןוא רעטיר איי

 ,לעווייט םוצץ : ןעפורעגסיוא ךילדנע רע טאה ,ןהעז טנעקעג טינ ןעגיצנייא ןייק רעבָא
 -ענ טָאה טייקנירעגנ רעיא עכלעוו ,רעטיר ןייק ,זעיד ןייק ,ןעשנעמ ןייק ןהעז וצ טינ

 תוחור איד איו טרעביוצעב ןייז ןעװמ ײז ;טינ יז ךיא העז סנעטסגינעו ,טנָאז

 : | *,טכַאנ רעגירָאפ רעד ןופ

 ער אוד טמרעָא .טָאכיק ןָאד טנערּפעג טאה *) ןענָאז סָאד וטסנעק איוװַע
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 "אלק איד ןוא ןעטעּפמָארט איד ןופ גנַאלק םעד ,דרעפ איד ןופ יירעשזריה איד טינ
 *ל ןעקױּפ איד ןופ ײרעּפ

 *!סענַארַאב ןוא ןעסּפעש ןופ יירעקעמ ַא רעסיוא ךאז רעדנַא ןייק רעה יא

 איד ןעד ,עטכישענ איד ןעועג יקַאט ןיא ױזַא וא ;ָאשטנאס טרעּפטנעעג טָאה
 .רערעדנַא רטד וצ ענייא טנעהָאנ ןעמוקענוצ םייצ רעזיד ןיא ןענייז סעדַאטס עדייב

 טינ טסלָאז אוד זַא טכַאמ} ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טָאה ",ָאשטנַאס ,ארומ ןיידא

 איז סָאד ,זיא ארומ ןופ ןעכאז איד ןיפ ענייא ןעד ,ןערעה טינ ןוא ןהעז גיטכיר ןענעק

 ,ןענייז אייז איו סרעדנַא ןהעזסיוא ןעלָאז ןעכַאז זַא םנכַאמ ןוא םישוח איד טשימוצ

 ףיא ןעד ,ילא ךיס זָאל ןוא טייז א ןָא געװַא העג ,ארומ קרַאטש טטָאמ אוד ןעוו

 ןיימ םעיג ןיפ רעכלעמ וצ ,ײטרַאּפ איד ריפ געט םעד ןעניוועג וצ גונעצ ןייִשַא ןיב
 40 = ית

 "גיירעה ,ןערָאטש איד טימ ןעבענענ ןעטנאניצַאר רע טאה רעטרעוו עזיד טיס

 ,גרַאב ןופ ןעגנורּפשענבָארעה ץילב א איװ זיא ןוא טרָא ץפיוא זעיּפש ןייז טלעטשעג
 ךיא ;טָאכיק ןָאד ררעה ,םוא ךדייא טרהעק} :ןעירשענכַאנ םהיא טָאה ָאשטנַאס

 ןוא סענַאראב ןענייז ,ןעלַאפעב טליוו רהיִא עכלעוו ,איד זַא ,טָאנ יב ךייא רעווש

 טכַארבעג ךימ טאה סָאװ ,ןעטַאט םעד וצ זיא העװ ! םוא ךייא טרהעק ;ןעסּפעש

 טינ רעטיר ןייק טינ ןענייז ָאד ?תענושמ ַא ריפ סָאד זיא סָאװ !טלעװ רעד ףיוא

 עצנַאנ ןייק טינ עטלייהטעג ןייק טינ ,ןעברעה ןייק טינ ץעק ןייק טינ ,ןעזעיר ןייק

 ?רהיא טוהט סָאװ ;עשליווייט ןייק טינ ברַאפ עיוקב-לעמיה עניטכיר ןייק טינ ,ןעדליש
 *! ןעטיהעב ,ןעשנעמ ןעגידניז ,ךימ לָאז טָאג

 ןעננַאנעג זיא רע ןרעדנָאז ,טרהעקענמוא טינ ךיז טאה טָאכיק ןָאד רעבָא

 עכלעוו רהיא ,רעטיר !ףױא, :ןעפורענסיוא לוק ןעכיוה ןץפיוא טאה ןוא רעמייוו

 םעד טימ ןילָאּפַאטנעּפ רטזייק ןעשידנעה םעד ןופ ןהָאפ רעד רעטנוא טפּפמעק

 םהיא ריפ לעװ ךיא טכײל איו טהעז וא ךָאנ עלַא ריס טהענ ;םרָא ןעטעקַאנ

 רעטרעוו עזיד טימ ".ַאנַאבָאּפַארט ןופ ןָארַאפנַאפילַא דנייפ ןייז ןופ ןעמחענ עכאר
 אייז טָאה ןוא ןטסּפעש ןָארדַאקכ םעד ןופ ןעטימ ןיא טגָאיענניײרעה ךיז רע טאה

 טלָאװ רע איו ,טפיירד ןוא גניהטומ ױזַא ןעלאּפעב וצ עקיּפ ןייז טימ ןעביײהטננָא
 עבלעוו ,רעפעש איד ןוא רעכוטסַאּפ איד  ,דנייפ-טדיוט ענייז טימ ןעגָאלש יקַאט ךיז

 סע לָאז רע לוק ן'פיוא ןעירשעג םהיא וצ ןעבָאה ,סעדַאטס איד שעטיילגטב ןעבָאה

 ייֵז ןעבאה ,ןעפלָאהעג טינ ןעבָאה רעטרעוו ערעײז סָאד ,גידנעהעז רעבָא ;ןָאהט טינ

 ןרעוא ענייז ןעסירגעב וצ ןעבײהעגנָא ןעבָאה ןוא סרעפרַאװ ערעיז וצ ןעמונענ ךיז

 איר ןענעוו טרעמיקעב טינ ךיז טאה טָאכיק ןָאד .סעקצלוק אי סיורג רענייטש טימ
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 ואװש !טנָאזעג טאה ןוא ןעטיײז עלַא ןיא ןעגנורּפשעג טָאה רע רָאנ ,רענייטש

 רענלעצנייא ןַא ןיב ךיא ,רימ וצ רעהַא םוק ? ןָארַאֿפנַאמילַא רעצלָאטש אוד ,וטסיב

 ייד ןעריבורּפ וצ םענייא ןעגענ רענייא ריד טימ ןעלעטש ךימ ליו רעכלעוו ,רעטיד
 אוד סָאװ ,סָאר ריפ ףָארטש סלַא ןעבעל סָאד ריד ץמ ןעמהענוצנעוַא ןוא טכַאמ
 יי ָאטנַאמַארַאג ןילָאּפַאטנעּפ ןעשידלעה םעד ןָאהטעג טסָאה

 טאה ןוא טייז ןיא ןייטשילעזעיק ַא ןעפָארטעג םהיא טאה קילבנעגױא םעד ןיא
 זַא ,סרעדנַא טינ טניימענ טאה רע .דעּפרעק ןיא ןעּפיר רֶאָאּפ א ןענָאלשעגנײא םהיא

 ,םַאזלַאב ןייז ןָא ךיז גידנעגהָאמרעד ןוא ,טדױט םוצ טעדנואוורעפ ןערָאװענ זיא רע

 -עננָא טָאה ןוא ליױמ םוצ טנעלעגוצ איז טָאה ,שַאלּפ איד ןעמונענסיורעה רע טאה

 עיצרָאּפ ענונעג ןייק ןעמונעננייא טינ ךָאנ טָאה רע ;ןעּפוז וצ קנַארטעג םעד ןעבייה

 ןעפָארטענ טונ םהיא טאה רעכלעו ,ןעהילפ וצ ןעמוקענ ןרעק"לעדנַאמ רעטייווצ א זיא

 גנַאג ןייא ןיא גידנעגָארטנעװַא ,רעקיטש ףױא שַאלפ איד ןעכָארבוצ ןוא דנַאה ן'פיוא

 יוזא ,רעגניפ רָאָאּפ ַא םהיא גידנעשטעווקוצ קרַאטש ןוא רענהייצ רעיפ רעדָא איירד

 רעד סָאד ,רעטייווצ רעד סיורג ױזַא וא ּפאלק רעטמרע רעד ןעװענ זיא קרַאטש

 ןענייז רעפעש איד ,דרע רעד וצ דרעפ ןייז ןופ ןעלַאפענבָארעה זיא רעטיר רעמירָא

 רעבירעד ןעבאה יז ; טעטדױטעג םהיא ןעבָאה יז זַא ,טניימענ ןעבָאה ןוא ןעפָאלענוצ

 "רעד איד ךיז ףיוא ןעמונעגפיורעה ןעבאה ,ןעסּפעש אידז ןעבעירטעגנעמַאזוצ גיטסַאה

 יוקמוא טינ געװַא ןענייז ןוא ,ןעבעיז רעביא ןעוועג ןענייז ןעכלעוו ,ןעסּפעש ענעגָאלש

 ,ךַאז ןייק ףיוא רהעמ ךיז גידנעק

 ןעטייוו ןופ םאה ןוא לעגרעב ן'פיוא ןעבעילבעג ָאשטנַאט זיא טייצ עצנאנ עזיד
 רַאפ) ךיז טאה רע ;טרהיפענפױא טאה ררעה ןייז עכלעוו ,;תענושמ איד ןהעזענוצ

 ,טייצ איד ןוא עדנוטש איד ןעטלָאשרעּפ טאה ןוא דרױָאב איד ןעסירענ (סינרעגרע

 ןיא רעטיר רעד סאד ,ןהעזענ טצעי טאה רע סלַא .טנעקרעד םהיא טאה רע ןעוו

 ,ןעטירעגרעטנורעה חע טאה ,געװַא ןיוש ןענייז רעכוטסַאּפ איד ןוא ביוטש ןיא ןענעלעג

 ,דנאטשוצ ןעטכעלש א ןיא רהעז ןענופטנ םהיא טָאה רע ; םהיא וצ ןעמוקענוצ זיא
 טינ ךייא ךיא באהש ?טגאזעג םהיא וצ טאה ןוא ,ןייזטסואוועב ןייז ייב ךָאנ רעבָא

 וצ ָאד טָאה רהיא לייוו ,ןערהעקמוא ךייא טלָאז רהיא .,טָאכיק ןָאד ררעה ,טגָאזעג

 | ייֵל ןעסּפעש םעדַאטס טימ רָאנ טיילסנעירק ןייק טימ טינ ןָאהט

 לָאז סעלא זא ,ןעכַאמ טנעקעג טאה ,דנייפ ןיימ ,רערעביוצ רעד ,בנג רעד ןעוו,

 ריפ זיא סע טכייל איו ,ןהעטשרעפ וטסנעק ,ןעטעיבענרעביא ןוא ןעדנואוושרעפ ןערעוו

 ,ךימ טנלָאפרעּפ רעכלעוו ,עשר רעזיד ןוא ,ןעליוו יז סָאװ ןעלעטשוצרָאּפ זנוא עכלעזַא

 טפרַארעג ףּפמַאק ןעויד ופ באה ךיא זא ןהעזענ טאה רע ליײװ ,האנק ןופ טָאה
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 ,ןעסּפעש סעדָאטס ןיא דניפ איד ןופ ןעעמרַא איד טלעדנַאװרעּפ ,ןינַאלג טימ סיורעה

 טסעװ אוד ןוא ,ָאשטנַאס ,בעילוצ ךַאז ןייא רימ והט ,טינ רימ טסבױלג אוד ןעוו

 ןייד ףיוא ךיד ץעז ; תמא זיא ריד גָאז ךיא סָאװ סָאד זַא ,ןהעז ןוא ןעגייצרעביא ךיז

 "בָא ןעבָאה ןעלעוו יז ןעוו סָאד ,ןהעז וטסעװ ןַאד ;עטייוו ןופ ךָאנ ייז טייר ןוא לעזע

 "עג רענידרעהירפ רעייז וצ ןערהעקמוא יז יז ןעלעו ,רעטייוו עלעסיב א ןעגנַאגעג

 ןוא עניטכיר ןערעװ רעדעיװ ןוא ףָאש ןייז וצ ןערעהפיוא ןעלעוו אייז -- ,טלַאטש

 ,טינ ךָאנ העג ךָאד ,טרעולישעג טסרעוצ ריד באה ךיא איו ,ןעשנעמ ענירעהעג

 ,העז ןוא רעטנעהענ וצ םוק ,ףליה ןייד ןוא הבוט ןייד גיהטיונ טצעי בָאה ךיא ןעד

 סָאד טכוד רימ לייוו ,ןעלהעפ רימ רענהייצ עטסרעדרָאפ ןוא רענהייצ-קַאב עלעיפ איו

 * .ליומ ןיא ןעבעילבעגרעביא טינ רעניצנייאןייא ןייק זיא רימ

 טעמב םהיא טָאה רע סאד ,טנעהָאנ ױזַא .םהיא וצ ןעמוקענוצ זיא ָאשטנַאס

 םַאזלַאב רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא עדַארג ןוא ,לױמ ןיא ןעגיוא איד טקעטשענניירעה

 טָאה ָאשטנַאס ןעוו ןוא ;ןעגָאמ ס'רעטיר םעד ןיא ןעקריוו וצ ןעבייהעגנָא טָאה

 רע סָאװ ,סעלַא ןעפרָאװענסױרעה טָאכיק ןָאד טאה ,לױמ ןיא טקוקעגניירעה םהיא

 רעגטרטידליש ןעגיצרעהמרַאּב םעד ,סקיב ַא ןופ איו רעקרַאטש ,ךיז ןיא טָאהעג טאה

 ָאשטנַאס טאה "1 ןהעשעג רימ טימ ָאד זיא סָאװ ,אירַאמ ענילייה, .ןיירעה דרַאב ןיא

 טכערב רע ןעוו ,טדיױט םוצ טעדנואוורעפ ןייז זומ רעדניז רעמירָא רעזיד,, .ןעפורעגסיוא

 םעד טכארטטב רעסעב לעסיב ַא טאה רע ןעװ רעבָא ?.לַאה ןופ טולב טימ

 רָאנ ,טולב ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד זַא ,ןהעזטג רע טאה ,ךורעג ןוא קַאמשענ ,רילָאק

 טָאה ןַאד ןוא ,ןעקנירט ןהעזעג םהיא טאה רע ןעכלעו ,שָאלּפ ןייז ןופ םַאזלַאב רעד

 ענייז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא טָאה רע סָאד ,תושלח אזא ןעמונעגנָא םהיא

 ,כרעּפ איו טצנַאלגענ עדייב ןעבָאה יז ןוא ,ןררעה ןייז רעביא טנידעלעגסיוא ,םירעדעג

 טימ ,סעּפע קאזדעזייר ןייז ןופ ןעגניירב וצ םוא לעזע ןייז וצ ןעפָאלעג זיא ָאשטנאס

 םעד) םהיא טאה רע סלַא .,ןעדניברעפ וצ ןררעה ןייז ןוא ןעשיװ-וצבָא ךיז סָאװ

 רערעיוװ ךיז טאה רע .,ןעניז ןופ בָארעה טינ רעיש רע זיא ןענופעג טינ (קאז-עזייר

 ןייז ןעזָאלרעּפ וצ ןעסָאלשעב ןעצרעה ןיא ךיז ייב טָאה ןוא ןעטלישרעפ וצ ןעביײהעגנָא

 ריפ ןיול םעד ןערעילרעפ לָאז רע ןעוװ וליפא ,ףרָאד ןייז ןיא קירוצ ןהעג ןוא ןררעה

 "עפ רעד ןופ טפאשרעה איד ףױא ןעגנונּפָאה איד ןוא עטסנעיד עגירעהזיב  ענייז

 .לעזניא רענעבָארּפש
 ןעטלַאהעג טאה רע ;ןעבייהעגפיוא רעדעיװ טָאכיק ןָאד ךיז טאה עלייוורעד

 "םיורעה טינ ןעצנַאנ ןיא םהיא ןעלָאז רענהייצ איד םוא ,ליומ ן'ראפ דנַאה עקניל איד

 ּוטמלעװ ,ןעטגאניצַאר ם'* ריס ןעמונעג רע טאה דנאה רעטכער רעד טימ } ןעלַאמ
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 וא .,טייז ןייז ןופ ןעגנַאנעגנעװַא טינ םייהנעבעגרעביא ןוא טייהיירט ןופ רעטייל זיא
 טרַאּפשעננָא ןענַאטשעג לעזע ןייז ןעבעל זיא רעכלעוו ,ןָאשטנַאס וצ ןעגנַאנעג זיא

 טָאכיק ןָאד סלַא .ןעקנַאדעג עגירעיורט ןיא ןעקנוזרעפ ףעיט דנעה איד ףיוא ּפָאק ן'טיט

 ,סנערעבא ;טגָאזענ רע טאה ,ןענָאלשעגרעדעינ ױזַא גידנעהעטש ןהעזעג םהיא טאה

 טינ טוהס רע ןעו ,ןרעדנַא ן'רַאפ ןסחי רהעּפ טינ זיא שנעמ ןייא סָאד ,ָאשטנשאס

 ַא ןענייז ,טצעי ןעבאה רימ עכלעוו ,סמרוטש עלַא .רערעדנַא רעד סלַא רהעמ ףױא
 וצ ןעבײהנָא טעוו זנוא סָאד ןוא ןהעש ןערעוו דלַאב טעװ רעטעװ סָאד זַא ,ןעכייצ

 איוו יוזא ;ןרעױדעג טינ גנַאק ןפוא םושב ןענעק קילג רעדַא קילננוא ןעד ,ןעקילג

 קיג סָאד זַא ,ןהעטשרעפ ןעמ ףרַאד ,גונעג גנַאל םרעױדעג יש טָאה קילננוא סָאז

 עטלעװ הרע אייז ןענעוו ןרעטיקעב םינ דעגירעד ךיד טטנָאז אור .טנעהָאכ ןיוש יא
 *.טיג ץכה ןייק יז ןיא טסָאא שוא ןיי .ןענַאטשעגסיזפ ןפ יא

 זיא רעבלעו ,רשפא ,רעד זיא .ָאשטנאס שנָאזעג טָאה "3 טיע טסיײה סָאהא
 טיפ קאז"עזייר רעד ןוא ?ןהוז ס'נעטַאמ ןיימ ןעווענ םינ ,ןערָאוװעג ?טקעדעג, ןעטֿכענ

 יי סינעגיבלעז םעד םינ ןעד זיא ,טצעי דוימ טלהעפ רעכלעוו ,סנעגעמרעפ ןייֵש

 .טָאכיק ןָאד טנערפעג טאה ?*  ָאטינ זיא קאזיעזייר ןייד - ? סָאו;

 .ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה "1 ָאטינ רע זיא סיוועג ,

 ןָאר םנָאעג טאה "!ןעסע וצ סָאװ ןעבָאה טינ טניה רימ ןעלעװ ןַאד;א
 | ,טָאביק

 ףז ןעלעוו סע ןעווא ,ָאשטנַאפ טרעפטנעעג טאוז *,סלָאמַאד ןייז טטוז סָאד,
 ךחיא זַא טנָאז טייקגידעננ רעיא עכלעוו ,ןעזָארנ ןייק ןעניפענ טינ עקנָאל רעזיד ףיוא

 ןעפלעה ךיז ןעגעלפ רהיא איו רעטיר עכילקילגנוא עכלעזַא עכלעו טימ ןוא ,טסייוו

 , | *,הטיונ ַאזַא ןיא

 ץענעּפ א טצעי רימ טלָאװ} ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *?ןענעווטסעד ןוֿפ,

 ,ןעזָארג עֶלַא סלַא רעבעיל ןעוועג ןעלעדרַאס רָאָאּפ א רעדָא ןעכוק א רעדָא טיױהב

 ,טרעלקרע טָאה ַאנונַאל רָאטקָאד רעד ןוא ןעבעירשעב טאה סעדרָאקסָאיד עכלעוו

 ,טָאנ ןעד ,ךָאנ רימ העג ןוא ,ָאשטנאס רעטונג ,לעזע ןייד ףיוא ףיורעה רָאנ ךיד ץיש

 ןעוו ,טצעי טּפוהרעביא .,ןעזָאלרעּפ טינ זנוא ךיוא טעוװ ,סעלַא ריפ טגרָאז רעבלעאז
 איד ,טפול רעד ןיא ןעקומ איד טינ טזָאלרעּפ רע ןעד ;טסנעיד ןייז ןיא ןעהעטש ריס

 -מרַאּב ױזַא זיא רע ןוא ,רעסַאמ ןיא ךַאלעשערפ איד ןוא דרע רעד ףיוא ךאלמירעוו
 ןתעג טזָאל ןוא עטכעלש ןוא עמונ איד ףױא ןענייש ןז ןייז טכַאמ רע סָאד ,:יצרעה

 .*.עטבערעגנוא זא עטכערעג איד ןיפ ןענער
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 -נַאװ א סלַא רענידערפ ַא ןייז וצ טניוטעג רעסעב טלָאװ טייקנייזעגנ רעייאא
 / ..ָאשטנַאט טנָאזעג טָאה ?,רעטיר רעדנרער

 סעלַא טזומענ ןעבָאה א טנעקעג סעלַא ןעבאה רעטיר עדנרעדנַאװ איד;
 עכלעוו ,רעטיר ןעוועג ןענייז ןטטייצ ענירָאפ ןיאא ; טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה ",ןענעק
 טאהעג ןעטלָאװ יז איוו ,סעדער ןוא ןעטגידערּפ ןעטלַאהענ דלעפ ןעיירפ ןיא ןעבאה
 סָאד ,ןהעז ןעמ ןעק ןופרעד ןוא ,טעטיזרעווינוא רטזירַאּפ רעד ןופ ןעלטיטירָאטקָאד
 םעד ּפמעט טינ טכַאמ רעדעפ איד ןוא רעדעפ איד ּפמעט טינ טכַאמ זעיּפש רעד
 *זעיּטש

 רימיָאל ,אשטנַאס טרעפטנעעג טאה ?טגאז טייקגידעגנ רעיא איו ןייז לָאז,
 ,ןעפָאלשרעביא טכַאנ עגיטנייח ןעלעוו רימ ואוו ,,ןהעז ֹוצ געוו ןיא ןהענסיורעה טצע

 ,סרעקעד ןייס טינ ןוא סעקעד ןייק ןייז טינ ןעטרָאד לָאז סע סָאד ,ןעבענ רָאנ לָאז טָא;

 'טסהענוצ לעװײט רעד לָאז ,טינ זַא ,ןענירופ עטרעביוצעב ןייק ןוא רעטסייג ןייק

 | | *! קסע ןעצנַאנ םעד
 ךימ רהיפ ןוא, ,טָאביק ןָאד טנַאזעג טאה ",ןחוז ןיימ ,םעד ןענעוו טָאג טעב

 יהא 9 ןעביילקוצסיוא רעיא ריד ףיא זָאל לָאמ סניטניוה ;  טסליוו או ןיחואא

 ןרעדפַאפ עלעי םיוו רענניפ ץמומ לחופ ןא ךנַאה קיד רעהַא רעבָא ריס בעיג ןרעגאפ
 לאה ןופ טז רעטמער רעל ףױא ריס ןעלתעפ- סע דענהייצרקאב הא .רענהויט
 ,גָאטהעװ םעד ךיא לחיפ ןעטרָאד ליײוו ,עילסַא רעטסרעביוא

 םעדכָאנ ,טנערפענ םהיא טאה ןוא רעגניפ ןייז טקעטשענניירעה טאה ָאשטנַאט

 ףיוא טאהעג רחיא טאה רענהייצ-סַאב עלעיפ איוָא ;טּפַאטעב םהיא טאה רע איװ

 | *? טייז רעזיד

 עלא ,ןהָאצ-נעגױא םעד רעטױאק ,טָאכוק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?,רעיּפ,
 ".עדנוזעג ןוא עצנַאנ

 טרעפטנעענ טאהפ ,ררעה ןיימ ,טנָאז רהיא סָאװ ,טונ ְךייַא טקנעדעב,

 | ,ָאשטוַאס

 ; טָאכיק וָאד םרעפטנעעג טאה ",ףניפ רָאנ רעדָא רעיפ ;ריד גָאז ךיא;

 ןעטסרעדרָאפ ןייפ ןעסיירסיורעה ןעזָאלעג טינ ךָאנ ךיא בָאה ןעבעל ןיימ ןיא ןער,
 טליופענסױא טינ ןהָאצ ןייק לָאמניײק רימ ייב זיא יא .,ןהָאצ-קאב ַא רעדָא ןהָאצ
 ".סולמ ןופ ןערָאװעג ןעברָאדרעּפ רעדָא ןערָאװעג

 א .= =לנְמעַּה טָאר ןוא לערגיב סָאדא = 61 1810 } 61 881210200: שינַאּפש ןוא *

 י;קמע ןעצנַאג םנדא *קָאפ ןוא קָאה ןעצנַאג םעדא
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 "טירד רָאנ טייקגידענג רעיא טאה, ,ָאשטנַאס טנאזעג טאה "?ןעטנוא ָאדא

 -- רעבלַאה ןייק טינ רעצנַאג ןייק טינ ָאטינ ויא ןעביוא ןוא ,רענהיײציקַאב ןעבלַאה

 *.דנַאה ןיימ ןופ ןָאלאד רעד איו טאלג יוזא זיא םעלַא

 עגירעיורט עזיד גידנערעה ,טָאכיק ןָאד טגאזענ טאה *!דעכילקילגנוא ךיא א;
 רָאנ ,םרָא ןַא ןעסירעגבָא רימ זעט טלָאװ רעבעילא {רענערטידליש ןייז ןופ סעיינ

 לױמ א סאד ,ָאשטנאס ,ןעגָאז ריד זומ ךיא ןעד ;דרעוװש םעד ןופ םרָא םעד טינ

 סלא רערעייהט לעיפ זיא ןהָאצ ַא ןוא ,רענייטש ןהָא לה'מ א איו זיא ,רענהייצ ןהָא

 ןעזומ ,ןעדרָא-רעטיר ןעגנערטש םעד וצ ןערעהעג עכלעװ ,רימ רעבָא ;טנַאמַאיד א

 העג ןוא ,דניירפ ןיימ ,ףיורעה ניטש ,ןעכַאז עכלעזַא רעטנוא ןעפרַאװרעטנוא ךיז

 *,טסליוװ אוד וואו ןהעגכָאנ ריד לעװ ךיא ,סיוארָאּפ

 ,געװ-טּפיױה םעד ןופ נידנעהעגבָארעה טינ ןוא ,ןָאהטענ יזא טאה ָאשטנַאס

 טאה רע ואוו ,טקנוּפ א ףיוא ןעמונרעפ ךיז רע טאה ,טנוזעב טונ ןעוועגנ זיא רעכלעוו

 םַאזננַאל ךיז ןענייז אייז סלַא ,רענַאליטכַאנ ףיוא ןערעװ וצ ןעמונעגפיוא טפָאהענ

 תור ןייק ןעבענעג טינ םהיא ןעבאה ןעצרעמשינהָאצ ס'טָאכיק ןָאד לייוו -- ןעגנַאגעג

 "פיוא ןוא ןעריזומַא וצ םהיא טכוזעג ָאשטנַאס טאה -- לענש ןהענ וצ טסול ןייק ןוא

 ןטגָאזעג םהיא טאה רע עכלעװ ,ןעכַאז ערעדנַא רעטנוא ןוא ,דייר טימ ןרעטנומוצ
 ַאק ןעניררעטייו םעד ןיא טלהעצרע טרעװ סע סָאװ ,סָאד ןעװעג ךױא זיא
 | -,לעטיפ

4422 1 2525 
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 .19 לעטיפַאק
 סונעגעגעב רעד ןופ ןוא ,ןורעה ןייז טימ טָאהעג טָאה ָאשטנַאס סָאװ ,ךערפשעג ןענולק םעד ןיפ

 ,ןעגנוריסַאּפ עגידריווקרעמ ערעדנַא טימ ,רעּפרעק ןעטדױט ןיטימ

 ,ןעקילגנוא עלַא זַא ,ררעה רעבעיל ,טנייש א"
 ,געט עזיד ןעלאפעב זנוא ןענייז עכלעוו

 ןופ דניז איד ריפ ףָארטש ַא לעפייווצ ןהָא ןענייז

 ,ןעדרָא-רעטיר רעײא ןעגענ טייקנידעננ רעיא
 ,העובש רעיא ןעטלַאהעג טינ טָאה רהיא לייוו

 וצ טינ ,שיט ַא ייב טיורב ןייק ןעסע וצ טינ
 ,ןעכַאז ערעדנַא ןוא ,ןיגינעק רעד טימ ןענניירברעפ

 וצ ןערָאװשענ טָאה טייקנידעגג רעייא עכלעוו

 סָאר ןעמהעננעװַא טעװ רהיא זיב ,ןעטלַאה

 * ,טסייה ןירומ רעד איו רעדָא ,ן'ָאנירדנַאלַאמ ןופ לעמיה

 רעבָא ; טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,ַאשטנַאס ,טכערעג ץנאנ טסיב אוד/
 רעבָא  ;ןעניז ןופ סיורעה ןעצנַאג ןיא סָאד זיא רימ ,תמא םעד ןענָאז ריד זומ ךיא

 ,רַאפרעד ףָארטש סלא "טקעדענ, ןערַאװעג טסיב אוד סָאד ,ןייז רעכיז טסנעמ אוד

 ןיוש סע לעװ ךיא ;םעד ןעגעװ טרעניארע טינ טייצ רעד ןיא רימ טסָאה אוד לייוו

 ןעלטימ ָאד ןענייז טפַאשרעטיר ןופ ןעדרָא םעד ןיא לייוו ,ןעכַאמ טוג רעדעיװ רעבָא
 *,סעלַא ריפ

 9 ָאשטנַאס טנערפענ טאה *? ןערָאװשענ סעּפע ךיוא ןעד ךיא בָאה,

 ןָאד טנָאזעג טאה "ןערָאװשעג טינ טסָאה אוד בוא סיוא טינ טכַאמ סע,

 א סלא יירפ ןעצנַאנ ןיא טינ טסיב אוד זַא ,סייוו ךיא סָאד ,נונענ זיא סע, ;טָאכיק

 ןעפַאשרעפ ךיז ןעלָאז "= ןעדאש טינ טעװ סע ,ױזַא וצ ױזַא ןייז לָאז ;רעגידלוש-טימ
 *.לעטימ א סעּפע
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 םינ סָאר טייקנידעגנ רעיא לָאז ָאט, ,ָאשטנַאס טנַאזעג טאה .יוזַא ןעווע
 רעטסיינ איד ךָאנ ןענעפ טסנָאז ;העוכש רעייא ןעסעגרעפ טטאה רהיש איו ,ןעסעגרעש

 ועלעװ אײז ןעװ ,ףייא טיס ךיוא ןוא רימ טימ ןעכַאמ וצ סַאּפש ןעלאפנייא רעדעייו
 *,טרַאּפשעגניײא ױזַא טייז רהיא סָאד ,ןהעז

 ,נעװ ןעטימ ןיא טבאנ איד ןעלַאפעגרעביא יז זיא ןעכערּפשעג עכלעזַא ןיאק
 וא {  ןעגיטכענוצרעביא ואוו ,טרָא ןַא ןופ טסואווענ רעדָא ןענופעג ןעבאה יז רעדייא
 ,רעגנוה רַאפ ןעגנַאגעגפױא ןענייז יז סאד ,ןעוועג זיא ייברעד ךַאז טטסנרע איו
 ילגנוא רעייז ןוא ,טנַאיװָארּפ עצנַאנ רעייז ןערָאלרעּפ יז ןעבָאה קאז"עזייר ן'טימ לייוו
 א ןייז וצ טניישעג טאה עכלעוו ,ךַאז א ןעלַאפעב טצעי אייז זיא ,ןעכַאמ וצ ןעמָאקלָאפ
 יז ןעבאה ןענעווטסעד ןופ ,ךילרעטסניפ ןעווענ ןיוש זיא סע ,רעײטנטבַא םעכילקריוו
 געוו םענעּפָא ןעסיורג א ףױא סָאד ,טגײמעג טאה ָאשטנַאפ לייוו ,רטטייוו ןעטירעג |

 רעד ,ױזַא גידנעהעג ; םורעה לייט רָאָאֹּפ א ןיא עטשטערק א ןעניפענ סיוועג יז ןעלעוו
 ןֶא ןעמוק סע סָאד ,ןעהעֹועג ייז ןטבָאה ,גירגנוה עדייב דרעה ןייז ןוא יועגערטדדליש
 .טנרעטש עדנרעדנַאװ איו ןהעזענסױא ןעבָאה עכלעװ ,טכיל עלעיפ געװ ץפױא
 ףיוא זיא ן'טָאכיק ןָאד ןוא ןעקָארשרעד ןערָאװעג ָאשטנַאס זיא סָאד גידנעהעזרער
 - ןא םיוצ ץטימ לעזע ןייז ןעטלַאהענגײא טָאה רעטסרע רעד ,הטוט וצ ןעװענ טינ
 םּוא גיהּור ןענַאטשעג ןענייז עדייב ןוא סעצייל איד טיש דרעּפ ןייז רערעדנא רעד
 איד סָאד ,טקױעמעב ןעבאה אייז ןוא ,סנױזַא זיא סָאד סָאװ ,ןהעז וצ םָאזקרעמּפױא
 ןעמוקעי ןענייז אייז רעטנעהענ סָאװ ןוא ,רעטנעהענ ןעמוקענוצ רעמיא ןענייז טכיל
 וצ ןעביײהעגנָא ָאשטנַאס טאה סָאד גידנעהעז ,רעסערג ץלא ןהעזשגסױא אייז ןעבָאה

 מַאפ רָאָאה איד טלעטשענ יז ןעכָאה ןומשכיק ןָאד וו רעבכיודקעק אוו ןרנעמוע
 - לעפיױװצ ןהָאא :טנַאשנ טָאװ 68 טרעטנטנענפפא געקוב א ףנ טא נע צעְבָא
 ןוא ןעכלעה יב = ,רעייטנעבַא עטסכיערהעפעג ןֹוא עטסערג םָאד זיא טָאד ,ָאשטנאפ
 *:טבָאמ עצנַאנ ץימ ןוא טייקשידלעא עצנַאנ ןיימ ןעזייוו ןעזוכ לעװ

 רעדעיוו לָאז סָאד ןעווא ;טרעפטנעעג ָאשטנַאס טאה *! רעבילקילגנוא ךיא א,
 ףיא לעװ ואוו ,ןייז וצ סיוא דימ טהעז סע איו ,רעטסײג טימ  רעייטנעכט ןַא ןייז
 | | *? ןעטלַאזוצסױא סָאד ןעּפיר ןעמחעל

 לעוװע ,טָאביק ןָאד טנָאזעג טאה ?,רעטסינ ןייז לָאמ א ךָאנ ךיז ןעגעמ םעא
 ןעבאה יז ןעוו ןוא { דיילק ןייד ןופ םידָאּפ ַא ןערהירנָא ןעלָאז ייז זַא ,ןעזָאלוצ טינ ךיש
 ףיא לייוו ראפרעד ןעוועג רָאנ סָאד זיא סַאּפש רעייז ןע:עירטענ ריד טיט לָאמעוא
 ויס ןענייז טציא ;ףױה ןופ דנַאװ רעד רעביא ןעכעירקרעבירעה טנעקעגנ םינ באא
 * סיװ ךיא איו ררעווש ןיימ טימ ןעכַאמ ןעק ךיא ואוו ,דלעפ ןעכאכפ ן'םינא
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 טנָאזמ טאה *?,ןעביוטעב ןוא ןרעביוצעב רעױעױנ ךייא ןעלעוו אייז ןעװ ןוא
 יערָא ױלעפ ןעיירפ ןיּפוא ןעהעטש רימ בױא ,ןעצונ זנוא טעװ סָאװ ,ָאשטנאס

 יֵל ּפינ

 "עג טאה ",ףיז טעב ךיא ,ָאשטנַאס ,חטומ ןעטונ ןיא ןענעווטסעד ןופ אייז,

 *,ןיא רימ טימ סָאװ ןעייוו ריד טעװ קיטקַארּפ איד, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנע

 ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה * ןייז ױזַא ךיא לעװ ױזַא טלעפעג טָאנ ןעוו;

 ,העז וצ םאזקרעמפיוא ,געװ ןופ טייז ַא ןָא טרהעקענבָא ערייב ךיז ןעבאה אייז

 אייז ןעבַאה ױזַא וא ,ןייז טנעקענ ןעבָאה רעטכיל עדנרעדנאו עניזָאד איד סָאװ

 עבילכערש עזיד ;ןעסיײװ ןיא טעדיילקענ ןעשנעמ עלעיפ טקעדטנע זיײװכַאלסיב
 "עג:ָא טאה םהיא ןוא הטומ ןעצנַאג םעד ןעמונעגנעווא ץַאשטנאס ייב טָאה קילגנוא

 ןתיעיבר תחדק איד טאהעג טלָאװ רע איו ,ןהָאצ א ןָא ןהָאצ א ןעלסיירט וצ ןעבייה

 ןילטייד ןעבָאח אייז ןעװ ,רעקרַאטש ךָאנ ןערָאװעג זיא ןעלטיירט ןוא ןעּפַאלק ןייז ןוא
 "עג ןעשנעט גיצנַאװצ ןהעזעג טצעי ןעבאה אייז לייוו ,ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ןהעזרעד

 ץרעייז ןיא ןלעקאפ ענעדנוצעגנָא םימ  ,דרעּפ ףוא .גידנעטייר ,ןעסייוו ןיא טעריילק

 סקעז םהיא רעטניה ןוע ןענַאװ-רעױרט א ןעננאנעגכָאנ זיא סע עכלעוו ךָאנ ,דנעה

 איד רעביא זיב ןע;נַאהעגבָארעה ןענייז עכלעוו ,ןעלטנאמירעיורט עננַאל ןיא רעטייר

 שייז ןעבָאה דרטפ ןייק ןעוועג טינ ןענייז סָאד זא לייוו ,ןעלזע-ליומ ערעייז ןופ סי

 טלעּפרומענ סעּפע ןעבָאה טייל עטעדיילקעניסייוו איד .גנַאנ ןעמַאזגנַאק רעײז ןופ ןהעזענ

 ,עמיטש רענירעיורט ןוא רענירדעינ א טימ ךיז ראפ
 יעג זיא דנעגעג רעמַאזנייא אזא ןיא הא עדנוטש ַאזַא ןיא ענעצס ענעטלעז ַאזא

 א ןעפדאיודצפיורעה ןררעה יז ףױא ףוא ראנ ץָאשטנַאס ףױא רָאנ טינ נונעג ןעוו

 יוש טָאד ָאשטנַאס סנַא ,ןעקָארשרעד לעסיב א ךיוא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ןוא ,ארומ

 לייװ ,טרעטנומרע דַאב ךיז רעבא טָאה ררעה ןייז } ןעזָאלרעּפ ןעצנַאנ ןיא הטומ ןייז

 "נעבא איד ןופ סנייא ןעועגנ זיא סָאד זַא ,טּפעטשענרָאפ םהיא טָאה עיזאטנאפ איד

 ןעוועג זיא ןענָאװ"רעױרמ רעד זַא ,טקעטשעגרָאפ ךיז טָאה רע ,רעכיב ענייז ןופ רעײט
 -ךיוטענ ױעדָא ןעמעדנואוורעפ דעווש ַא ענָארטעג טָאה ןעמ ןעכלעװ ףיוא ,לעמעב א

 וצ עכאר םהיא ריפ טכילפ ןייז ףיוא ןעלאפעגסיוא זיא סע סָאד ןֹוא ,רעטיר ןעטעט

 +יז טאה ,ועיּפש ןייז טנעלעגנייא טרָאוו ןייק גידנעדער טינ רעבירעד טָאה רע ; ןעמהענ

 יצ יזַא גיחטוט ןזא גנידנעטשנַא ךיז טאה ןוא ,לעטָאז ןייז ןיא טסעפ טצעזעגניידעה

 טוומעג ןעבאה ןעשדעמ עטעיזילקעניסייו איד ןעצלעוו ףיוא ,געװ ןעמימ ןיא טלעמשענ
 ןעביוהעגמיוא רע טָאה /םהיא ןופ טנעואנ גונענ ןעוופנ ןטנייז עטייל עזיד זע ,ןהענברוד

 תָפ ץ ךיײא םֹנָעִמ רחיא רעֿטיר רהיא ,ןָא טלַאהָא 1 ֿטנָאזענ טָאה ןֹוא עֹמיטְש ןי
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 רהיא ןענַאװ ןופ ,טייז רהיא רע ,גנונכער בָא רימ טיג ןוא -- זיא סע דנַאטש ןעבלעוו

 רהיא ןעמעװ ,רעד זיא רעװ ןוא ,טהעג רהיא ןיהואוו ,טמוק רהיא ןענַאװ ןופ ,טייז

 - ןעגנַאנעב ןיילא רהיא טאה ,טנייש סע איו ןעד ; לעטענינעטריוט םענעי ףיוא טנָארט

 ויהטיונ ףיא ףרַאד סָאד ,ןָאהטעג טכערנוא ןַא ךייא טָאה ןאמ רעדָא ,טכערנוא ןַא

 זעמהענ וצ עכַאר רעדָא ,ןעּפָארטשעב טכערנוא רעיא יויפ ְךייַא לָאז ךיא םוא ,ןעסיוו

 *ןעטילעג טאה רהיא סָאװ ,טכערנוא סאד ריפ

 ילעמ עטעריילקענ-סייוו איד ןופ רענייא טרעפטנעענ טָאה "!ךיז ןעֶלייֵא רימ;
 'בִא םינ רעבירעד ךיז ןענעק רימ ;עמשטערק א זי טייוו ךָאנ זיא סע ןעד , ,ןעש

 עזיד טימ *.טננַאלרעּפ רהיא איו גנורעלקרע עגנַאל אזַא ןעבענ וצ ְךייַא ןעלעטש
 "ענ טָאה ןוא ןערָאּפש איד טימ ןעבטנ טלָאװעג רעיהט-ליומ ןייז רע טָאה רעטרעװ

 רעפטנע רעצרוק רעזיד ןעכלעװ ,רעבָא טָאכיק ןָאד .רעטייװ ןעטייר טלָאװ

 ;טגָאזעג טאה ןוא םיוצ ץייב ןעמונעגנָא םהיא טאה ,ןעוועג ןעלעפעג רהעז טינ זיא

 בָאה ךיא סאוו ,סעלא ןעגעו דיישעב רימ טינ ןוא רעגידנעטשנַא טייז ,ןָא טלַאה,

 לעזעיכיומ רעד ",ףּפמַאק ןיא רימ טימ עלַא רהיא טייז ,טינ ןעוו } טגערפעג ךייא

 טָאה רע סָאד ,םױצ ן'ייב ןעמונעגנַא םהיא טָאה רע ןעוו ןעקָארשרעד ױזַא ךיז טָאה

 ןעפרָאװעגבַארעה רעטייר ןייז טָאה ןוא סיפ עטסרעטניה ענייז ףיוא ןעבייהעגפיוא ךיז

 איוו ןהעזעג טָאה ןוא סופיוצ ןעגנַאנעג זיא רעכלעוו ,רענעיד איד ןופ רענייא .ךיז ןוכ

 ; ןעפּפמיש וצ ן'טָאכיק ןָאר ףוא ןעגנַאפעגנָא טָאה ,ןעלַאפעגבַארעה זיא רעטייר רעד

 "צרַאווש איד ןופ םענייא ףױא זיא ןרָאצ טימ לופ ןערָאװענ זיא רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד

 רעד ףױא טגעלעגנעװַא םהיא טאה ןוא זעיּפש ןייז טימ ןעלַאפענפיורעה עטעדיילקעג

 זיא סע ןוא ערעדנַא איד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה םעיז ךָאנ ; ןעטעדנואוורעפ ַא דרע

 ;ןעבעירטוצ איז טָאה רע טײקלענש ַא ריפ סָאװ טימ ,ןהעז וצ הטרעוו ןעוועג

 םענעי ןיא טלָאװ רע איו ץלָאטש ןוא טכייל ױזַא ןעניולפענמורעה זיא עטנַאניצַאר

 .ןעלנילפ ןעמוקעב קילבנעגױא
 ךױא ןעניז ןוא טנעּפַאװעּב ןעװעג טינ ןענייז עטעדיילקעג-סייו איד

 רנעג ןוא ןעגעקטנַא ןעלעטש ךיז טרעטיצעג ןעצאה יז - . עגידעקערש ןעווענ

 ןיא עטריקטַאמ איו , רלעפ ן'רעּביא ןלעקַאפ ענעדנוצעגנָא ערעייז טימ ןעפיול ןעמ

 ױזַא ןעוועג ןענייז עטייל עטעיילקענידעיורט איד .טכאנ עגידבוט"מוי שניטסול א

 / איי סָאד ,רעדיילק ןוא ןעלטנַאמ עננַאל ערעיז ןיא טלעקיוורעפ ;וא טלעקיוועגנייא

 טנעקענ איי טימ טאה טָאביק ןָאד ןוא ,טרָא ןופ ןערהיר טנעקענ טינ יךיז ןעבָאה |

 ןופ ןעבעירטרעפ אייז טָאה ןוא ,ארֹומ םוש ןייק ןהָא- טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאהט

 יטשילְעה ַא יי ןרעדנָאז ןַעשנעמ א ריפ ןעטלָאהענ טינ היא ןעכאה עלָא ייז ןעד ;רלֶעַמ



 גבר ,{ ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג /

 שגגָאה ייז ןעכלעוו ,רעּפרעק ןעטדיױט םעד ןעמהענוצוצ ןעמוקענ זיא רעכ?עװ ,לעװייט
 ,לעטעב"נעטדיוט םעד ףױא טרחיפעג ךיז טימ

 ןררעה ןייז ןופ טייקטסיירד איד רעדנואוו סיורנ טימ טכַארטעב טאה ָאשטנַאס

 שידלעה ױזַא ןייז ךילקריוו ךָאד זומ ררעה ןיימ,,  ןיילא ךיז יי2 טבַארטעג טָאה ןוא
 -עגבָארעה טסרע וצ זיא רעבלעוו ,רעטייר םעד ןעבעל "טא. רע איו גיהטומ ןוא
 רעכלעוו ייב ,לעקַאפ ענעדנוצעגנָא ןַא ןעגעלעג זיא ,לעזעיליומ ןייז ןופ ןעדָאװעג ;עפרָאװ

 םהיא טָאה רע .ןעננַאגעגוצ םהיא וצ ןיא ןא ןהעזרעד םהיא טאה טָאכיק ןָאר

 "נוא ךיז טרעדרָאפענפױא םהיא טאה ןוא טסורב ןייז ףוא זעיּפש םעד טלעטשעננָא

 ,טעטרױטעג ןערעוו םינ ליוװ רע ןעוװ ,ןעבעגוצרעט

 ןער, ,רענעלאפעג רער טגָאזענ טאה ?,ןעבענענרעטנוא ןיוש ךימ בָאה ךיאא

 ַא טייז רהיא בױא .סיפ ַא ןעכָארבעג בָאה ךיא לייוו ,ערהיר טינ ךימ ןעק ךיא

 טעװ רהיא ;עטדױט טינ ךיס טלָאז רהיא טייקנידענג רעיא ךיא טעּב ,טסירק
 עלוש רעכילטסייג ַא ןופ רעטנידנעעג ַא ןיב ךיא לייוו ,םשה-לולח ןעסיורנ ַא ןהענעב
 ",ינונילייה עטסרע איד ןעמוקעב ןיוש בָאה ןוא

 ןָאד טנערפענ טָאה ?,טרהיפעג רעהַא ןעד ךייא טָאה לעווייט רעכלעוו, |

 יז רעכילטסיינ א טייז רהיא ןעוו} ,טָאביט

 "ףעטכעלש ןיימ , ,רענעלַאפעג רעד טרעפטנעעג טָאה 7? ררעה ןיימ  ,רעו
 *'לזמ

 ,טָאביק ןָאד טרעפטנעענ טאה ",לזמ סערעגרע ןַא ךָאנ טעטרַאװרע ךייאַא
 *טנערפעג רעהירפ ךייַא בָאה ךיא סָאװ ,סעלַא טינ רימ טנָאז רהיא ןעווע

 טנטעג טאה ",ןערעוװ טליפרע טכייל ןעק טייקנידענג רעייא ןופ שנואוו רעד,

 .עגנָא רעהירפ ךימ בָאה ךיא להָאװבָא סָאד ,,עסיוו טייז, ,רעכילטסייג רעד טרעפ
 ןעגירקעג טָאה סָאװ טנעדוטש ןַא איו רהעמ טינ ךָאד ךיא ןיב ,עטַאיצנעציל ןעפור
 א ןיִב ,ץעּפָאל ָאטנָאלַא םיײה ףיא ;לעטיט רָאטקָאד ןופ עפוטש עטסרע איד

 ערעדנא ףלע טימ ַאצעאב טדָאטש רעד ןופ םוק ךיא ,סָאדנעבָאקלא ןוֿ* רעגיטריבעג
 רימ } ןלעקאפ ערעײז טימ ןעּפָאלעגנעװא ךָאנ ןענייז עכלעוו ,עניבלעז איד ,עכילטסייג
 םע .טימ/ טעּב-נעטדױט ַא ןעטיילגעב וצ ,ַאיװָאגעס טדָאטש רעד ךַא ; יטגנאגעג ןענייז
 ןענָארט .טצעי ןוא  ,ַאצעַאב ןיא ןעברָאטשעג זיא רעכלעוו ,ןאמלעד, ,8 ןופ רעּפרעק
 צג ַא ןעװעג ןיא רע ןענַאװ ןופ ,איװָאנעס ןיא רבק ןייז וצ וענייב ענײז רימ
 * רץעגיטרימ

 ,םָאכיִ ןָאד טנֶערַפֶעֶנ טָאה *? טכַארבענמוא םחיא טאה רֶעוו ןוָאָ
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 "טסייג רעגנוי רעד טרעפטנעענ טאה ",רעבעיפ ןעכילרהעפעג ַא ךרוד ,טָאנ;

 | ,רעביל
 ךיא עכלעוו ,הימ איד טרָאּפשרעּפ רימ רַאה רעד טָאנ טָאה טרַא ץַאזַא ףיוא

 רערעדנַא ןַא ןוא ,טדױט ןייז ריפ ןעמהענ וצ עכאר םוא ןעמהענ טּפרַאדענ רימ טלָאװ

 םענייא ַאזַא ןופ ןעטלַאהרע טדיוט םעד טָאה רע איו ױזַא .טעטדױטעג םהיא טלָאװ

 ךיא טלָאװ עניבלעז סָאד ןעד ;ןעגייווש ןוא ןעלסקַא איד טימ ןעשטעווק רימ ןעזומ

 ּבעינ ךיא  ;עמונעגוצ ןעבעל סָאד ןילַא רימ ייב טלָאװ רע ןעװ ,ןָאהט ןעזומ ךיוא

 ן'טימ ,ַאשטנַאי אֹל ןופ רעטיר א ןיב ךיא סָאד ,ןעסיוו וצ טייקנידריוורהע רעיא

 רעד ןיא ןעהעיצוצמורעה זיא ארבוע ןיימ ןוא טמַא ןיימ סָאד ןוא ,טָאכיק ןָאד ןעמָאנ

 *,ןעננוגיריילעב עלַא ןעטכיררעפ וצ ןוא ןעטכערנוא ןעכיילגוצסיוא ,טלעוו

 טאה ?,ןעטכערנוא איד ךיילג סָאד טכַאמ רהיא יוזא איו טינ סייװ יא,

 ריפ טכַאמעג ןעשנעמ ןעדַארג ַא ןופ רהיא טָאה ךימ,/ ; עטַאיצנעציל רעד טגָאזעג

 ןיא לָאמנײק רימ טעװ רעכלעוו ,ןייב ַא ןעכָארבעג רימ טָאה רהיא ןעד ,עקילַאק ַא

 והיא טָאה ןעײרּפעב וצ קילננוא ןַא ןופ ףימ טָאטשנָא ןוא ,ןערעוו ץנַאנ טינ ןעבעל

 ןיימ ןוא ,ןעבעל ןיימ טייצ ןעגַאלּפ ךימ טעװ סעכלעוו ,קילגנוא ןַא טכַארבעג ךימ ףיוא

 טכוז סאוו ,רהיא איו ןעשנעמ ַאזַא טנעגענעּב ּבאה ךיא סָאװ ןעוועג זיא קילגנוא

 | י.תורובג ןעזייוו וצ

 סעװ .טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה *,טונ רעמיא ןעהטָארעג ןעכאז עלַא טינא
 רהיא סָאװ ,ץעּפַאל ָאסנָאלַא עטאיצנעציל ררעה ,ךייא ריפ קילגנוא ןא ןעוועג יא

 ענעדנוצעגנָא ,רעדיילק עגנַאל ערעייא טימ סינרעטסניפ ןיא טכַאנ ייב ןעמוקעגנָא טייז

 עזייב ריפ ןעמהעננָא טװמעג ְךיֵא טָאה ןעמ סָאד ,גנַאזעג ַאזַא טימ א ןלעקַאפ

 ,ןעטלַאהנײא טנעקעג טינ ךימ ףיא בָאה רעבירעד ןוא ,טלעו רענעי ופ רעטסייג

 ךיא ןעו ןעלאפעב ךיוא ךייא טלָאװ ךיא ןוא  ;ןעלַאּפעג וצ ךייא ,טכילפ ןיימ טול

 *.םנהיג ןופ םילָאװײט ךילקריוו טייז רהיא סָאד ,ןעסיוו וליּפא טלָאװ

 ,עטַאיצנעציל רעד טגָאזעג טָאװ ?,טלָאװעג ױזַא טָאה קילגנוא ןיימ איו ױזַא,

 עסיורנ ַאזַא טכַאמעננָא רימ טָאװ סָאװ ,רעטיר רעדנרעױנַאװ ררעה ,ךייא ךיא טעב;

 זיא ןייב-סופ ןיימ לייוו ,רעיהטיליומ ;עזיד רעטנוא ןופ ןהענוצמיורעה רימ טפלעה ,הרצ

 ",לעדנעזײַא-ניטש םעד ןוא לעטָאז םעד ןעשיווצ טשטעװקעננייא

 ןָאר טגָאזעג טָאה *,ענרָאמ זיב ןרעדױלּפנעװַא ױזַא טנעקעג ןעטלָאװ רימ;
 5? זיא ךײא טימ סָאװ ;טנָאזעג טינ גאל רימ רחיא טָאה םוראווע .טָאביק

 טנעקעג טינ ףיילג רעבָא טאה רע ,ן'שצנַאמ ָאשטנאס ןייז ןעפורעג ןַאד ןֿטָאה יע

 איר ןעֶלעוו ,לעֹע ןעטקַאּטעֿב א גיִדנרֶעד;ילְפ ְטְניִטפֶעׂשֲעַב ןַעוועג זיא רע לי ,ןעמוק
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 ןעדָאלעננָא ךייר ןעווענ זיא רעכלעוו ןוא טרהיפעג ךיז טיט ןעבָאה ןעררעה עכילטסיינ
 םהיא ןיא טָאה ,סָאז ַא ריפ טכַאמענ קָאר"רעבױא ןייז טָאה רע .גרַאװ"סע טימ

 םהיא טָאה ןוא ןעמהעגניירעה טנעקעג טָאה רע איו לעיפ ױזַא טּפָאטשענניײרעה |

 ןעפלָאהעג טָאה ,ןררעה ןייז וצ ןעגנַאנענ רע זיא םעד ךָאנ ;לעֹוע ןייז ףיוא ןעדַאלעגנָא

 ן'םיוא ןעצעזוצפיורעה םהיא ןוא לעזע םעד רעטנוא ןופ ןהענוצסיורעה עטַאיצנעציל םעד

 ןעטעבעג םהיא טָאה טָאכיק ןָאד ,לעקאפ ןייז טגנַאלרעד םהיא טָאה א לעטָאז

 םוא ןעטעב וצ ןעמָאנ ןייז ןיא אייז ןוא רעדירב ענעפָאלעגגעװַא ענייז ןעטײרוצכָאנ

 ַּעַנ טָאה רע איו סרעדנא ןָאהט וצ ךילנעמנוא ןעוװעג זיא םהיא לייוו  ,גנוהייצרעפ
 ,ןעסיוו טכייללעיפ ןעליונ ןעררעה איד ןעוא :טצעזענוצ טָאה ָאשטנַאס וא ;ןָאהט

 ייז רהיא טלָאז ,ןעמונענפיוא ױזַא ייז טָאה רעכלעוו ,דלעה רעד ןעוועג סָאד זיא רעוו
 'וע איו רעדָא ,אטטנאמ אל ןופ טָאכיק ןָאד רעטמהירעב רעד זיא סָאד זא ,ןענָאז

 רעגיריורט רעד ןופ רעטיר רעד; ןעמָאנ ןרעדנַא ןייז טימ ךיז טפור

 יט לַא טש עג

 'דליש ןייז טנערפענ טָאכיק ןָאד טָאה ,ןענױצענבַא טָאה עטאיצנעציל רעד ןעוו
 רעד ןופ רעטיר, ןעפורנָא םהיא לָאז רע ,וצרעד טכַארבעג םהיא טָאה סָאװ ,רענערט

 ,ָאהטענ טינ רעהַא זיב ךָאנ טָאה רע סָאװ ?,טלַאטשיעג רענירעיורט

 א ךיא בָאה ךיא, ,ָאשטנַאס טנָאזענ טָאה ?,ןענָאז ףייא ךיא ליו סָאד

 ,עשגעמ ןעבילקילגנוא ןעזיד ןופ לעקַאפ רעד ןופ ןייש םעד ייב טכַארטעב טייצ עגנַאל
 עגיריורט איד ןָא טייצ רעצרוק רעד ןופ טָאה רהיא סאד .,ןהעזענ ךילקריוו באה ןוא
 ןופ ןעמוק זומ סָאד ;  ןעהעזענ ןעבעל ןיימ ןיא ןעװ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,טלאטשעג

 ןערָאלרעפ טָאה רהיא סָאװ םעד ןופ רעדָא ףּממַאק ןעזיד ןיא גנוגנערטשנא רעיא

 ",רענזיציקאב ןוא רענהייצ"רעדאפ ערעייא

 רענולק רעד רֶאנע ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה .,ױזַא טינ זיא סָאד .,ןיינ;

 -נערלעה עניימ ןופ עטכישענ איד ןעביירש וצ עבַאנפױא איד טָאה רעכלעוו ,ןַאמ

 איוו ,ןעמאנזייב ַא ןעמהעננָא לָאז ךיא סָאד ,רשוי ַא ריפ ןעטלַאה סע טעװ ,ןעטַאחש

 רעד, ןעסייהענ טָאה רענייא ,זָאהט ןענעלּפ ןעטייצ ענידרעהירפ איד ןופ רעטיר עלַא
 -- רעזיד * ןרָאהנײא םעד ןופ,, רערעדנא רעד ",דרעווש ןענידנענערב םעד ןופ רעטיר

 רערעדנא ןַא "; סקינעפ לעגױפ םעד ןופ, -- רענעי "?,ןעיורפננוי איד ןופ רעטיר רעד,

 רער, רערערנַא ןא ךַאנ הא ?רעלדָאדבלַאה ןוא בײל-בלַאה םעד ןופ רעטיר רעד,
 ןעװעג אייז ןענייז ןעגנונבייצעב ןוא ןעמעניייב עזיד רעטנוא ןוא *;טדױט ןֹופ רעטיר

 רעטנהָאמרעד רעד זַא ,ךיא גָאז רעבירעד א ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טנַאקעב
 אפ רעטיר} ןעפורוצנָא ךימ ליומ ןיא טגעלעגניירעה טצעי ריד סע טָאה רעטרהעלעג
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 ןעגיטנייה ןופ ןעּפורנָא ןיילַא עקאט ךימ לעװ ךיא איו ",טלַאטשעג רענירעיורט רעד
 ייב העדב ךיא בָאה ,ןעדיילק רהעמ ךָאנ רימ לָאז ןטמָאנ ואזיד םוא וא ;ןָא גָאט
 ענירעיורט ערהָאװ ַא דליש ןיימ ףיוא ןעלָאמסױא ןעזָאל וצ טייהנעגעלענ רעטסרע רעד
 *,טלַאטשעג

 ןעזָאל וצ עהימ- ןעדנעװױצנָא ןוא דלעג ןעבעגוצסיוא גיהטיױנ טינ זיא סעץ
 טכױרב טייקגידעגנ רעייא} ;ָאשטנַאס טנָאזעג טָאה ?,טלַאטשעג אזא ןעכאמ
 טעװ ,ןעטייל רַאּפ םינּפ רעיא ןענייצ וצ ןוא עקסַאמ רעיא ןעבייהוצפיוא רָאנ
 רעטיר} ןעּפורנָא ,רליב ןוא דליש ןה ַָא ,ןהעז ךייא טעװ סָאװ ,רערעדעי דלַאב

 ךיא ןעד ;תמא םעד ךייא גָאז ךיא ,רימ טביױלג ",טלַאטשעג רעגירעיורט רעד ןופ
 רעד ןוא רעגנוה רעד סָאד ,(סאּפש ןיא ךייא סָאד גָאז ךיא ןזא) ןרעכיזרעפ ךייא ןעק

 ןעבָאה טינ טפרַאד רהיא סָאד ,םינּפ ַאזַא .ךייא ןעבעיג רענהייציקַאב איד ןופ ןעדָאש

 * ,ףליב"רעיורט ןייק
 רעבָא טָאה רע ;סַאּפש ס'ָאשטנַאס רעביא טלעביימשעג טָאה טָאכיק ןָאד

 ןעלָאמעב וצ ןוא ןעמָאנ ןעניזָאד םעד טימ ןעּפור וצ ךיז ןעסָאלשעב םעד םעלַא ייב
 : טנָאזעג םהיא וצ טָאה ןוא ,ןטנעק טעװ רע ןעוו ,עיזַאטנַאפ ןייז ךָאנ דליש ןייז

 ךיא לייוו ,םרח ןיא ןעגעלניירעה ךימ טעװ ןעמ סָאד ,ָאשטנַאט ,,ןיימ ךיא;
 בָאה ךיא סָאד ,סייװ ךיא להָאװּבָא ,ךאז ענילייה ַא ףיוא דנעה עניימ טנעלעג בָאה

 זַא ,טסואווענ טינ בָאה ךיא סָאד ןוא ,זעיּפש ןעזיד רָאנ ד נַא ה איר טנעלעג טינ
 ךיא עכלעוו ,ןעכאזדנעכריק טימ ןוא עכילטסייג טיט ןָאהט וצ טאהעג באה ךיא
 רעטסייג טימ ןרעדנָאז ,טסירק רעשילױהטַאק רעטונ ַא טלַא רהערעפ ןוא ריטקעּפסער
 ףיא קנעדעג ,ױזַא ןעווענ טלָאװ סָאד ןעוו ןוא ;טלעװ רערעדנַא ןַא ןופ םילָאוװײט ןוא

 םעד ןופ להוטש םעד ןעכָארבוצ טָאה רע סלַא ,ץאיד יאור דיצ ןופ עטכישעג איר

 רעכלעו ,טסּפַאּפ ןענילייה םעד ןופ ןעניוא איד רַאפ גינעק ןעסיוועג ַא ןופ ןעטרנַאזעג

 רַאוויװ עד ַאנירדָאר רעװַארב רעד ןוא ,רַאּפרעד םיח ןיא טנעלעגניירעה םהיא טָאה

 רעניהטומ ןוא רענידריוורהע ןַא סלַא ןערָאװעג טעטכַארטעב נָאט םענעי זיא

 * .רטטיד

 ,ןעטירעגנעווַא ,םהיא גידנרעפטנע טינ ,עטַאיצנעציל רעד טָאה טגָאזעג איו

 ןעווענ ךילקריו זיא ,לעטעב-נעטדיוט םעד ןיא בוא ,ןהעז טלָאװענ טָאה טָאביק ןָאװ

 רעייא} טגָאזעג טָאה ןוא ןעבענוצ טגָאװעג טינ סע טָאה ָאשטנַאס רעבָא ,תמ ג

 עכַא איו רעכילקילג ןענאטשענייב רעײטנעבַא ןעכילרהעפעג ןעזיד זיא טייקגידעגנ

 חא טנעיזעב ןענייז עטייל עזיד .להָאװבָא ןוא ,טכאמענטימ בָאה ךיא עבלעוו ,ערעדנַא

 טימ ןָאהט וצ טָאהענ ָאד ןעבָאה אייז סָאד ,ןעקנערעב ךָאנ ךיז ייז ןענעק ,ןעגָאלשעג
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 ןנוא ןערהעקמוא םורדרעפ ןוא עדנַאש סיוא ןַאד ְךיִז ןעלעוו יז ןעוו ּוא ,ןעשנעמ יי א
 .תורצ גונענ ןעלײהטנָא זנוא יז ןעלעװ ,ןעמהענ וצ עכַאר זנוא ןופ ןוא ןעכוזוצפיושא
 ,רימ ןעבָאה רעננוה ,טנעהָאנ זיא דלַאװ רעד ,םעלַא טימ ןערָאלעגנָא יא לעזע ןייט

 םעד ןָא ןעטלַאה ךיז ןוא ןענַאד ןופ ןהענגעװַא ןעלָאז רימ ,זיא ךַאז עטסעב איד
 *,טיורב םעד וצ ענידעבעל איד ןוא טדיוט ןענייז סָאװ איד רבק םוצא ? טרָאװכירּפש

 -ןייז ןעטעבעג טָאה ןוא סיוארָאפ לעזע ןייז ןעבעירטענ רע טאה רעטרעו עזיד טיט

 טַאהעג טכער טָאה ָאשטנַאס סָאד ,ןהעזעג טאה רעכלעוו ,ןהענוצכָאנ םהיא ןררעה

 צניילק א :טננַאנעגבָא ןענייז אייז סלַא .נידנרעפטנע טינ ןעגנַאגעגכָאנ םהיא זיא ןוא

 וא לָאהט ןעטיירב ןעמַאזנייא ןא ןיא ןיירעה אייז ןענייז ,גרעּב ייווצ ןעשיווצ עקערטש

 ןעבָאה ייז ןוא לעזע ןייז ןעזָאלעגבָא טָאה ָאשטנַאפ ,ןענעיטשעגבָארעה ןעטרָאד ןעבַאה

 פיטשהירפ רעייז זָארנ ןעשירפ ן'פוא ןעסע ןעמונעג רעננוה ןופ טיטעּפַא ן'טימ

 גד טימ סנעגָאמ ערעייז טליּפעגנָא ןעבַאה ןוא לָאמנײא ףיוא ערעשטעוו ןוא גָאטטימ

 ןיז ןעבָאה איד ןוא) ןעטדױט םעד ןופ עכילטסייג איד עכלעװ ,ןעטכירעג ערערהעמ
 זעבָא ,לעזע-טנַאױװָארּפ רעייז ףיוא ןעגָארטעג ןעבָאה (טגרַאזעב טכעלש טינ לָאמניײק

 כָאד ריפ ןעטלַאהענ טַאה ָאשטנַאפ סעכלטוו ,קילגנוא רעדנא ןא ןעוועג ָאד זיא סע

 צ רעסַאװ ןייק טינ וליפא ,ןטקנירט וצ ןייוו ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה אייז ,עטסערג
 :עוװעג ןענייז יז רעכלעוו ףיוא ,עקנָאל איד סָאד גידנעטכארטעב .;ליומ ןיא ןטמהענ
 =/ טָאװ -- טגָאזענ ָאשטנַאס טָאה ,זָארנ םעניד םענירג טימ טקערעב ןעוועג זיא

 ,לעטיּפַאק ןעגידרעטייוו םעד ןיא טלהעצרע שעה

 וע
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 ,20 לעטיּפַאק

 ןָאד רעטי ןעשידלעה םעד עכלעוו ,סינעגעגעב עטרעהעג"לָאמנײק ,ענעמעזעגילַאמנימ איד

 ןעטמהירעב ןרעדנַא ןעכלעוו סלַא רהַאפעג רעגינעוו טימ ןעלַאפעב זיא ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיִש
 .טלעוו רעד ןופ רעטיר

 -ענ טאה,, ,ררעה רעבעיל ,ךילנעמנוא זיא זיא
 ןעזיד ןופ סע טהעז ןעמ ןוא, ,ָאשטנַאס טגָאז

 - ַא רעדָא ךייט א ןייז ץענרע ָאד לָאז סע סָאד ,זָארג
 קא ,ןערהענרע רעטיירק עזיד ןעלָאז עכלעוו ,לַאװק
 ןהעג ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעטסעב םַא ןָאהט ןעלעוו רימ

 ,ןעניפענ סעּפע סיװענ ןעלעװ ריס ןעד ;רעטייוו
 "ניטשרָאד עכילרהעפעג רעזנוא ןעליטש לָאז סָאװ

 רעד םלַא ףהעמ לעיפ זנוא טלעווק עכלעוו ,טייק
 | * .רעגנוה

 ;הצע איד ןערָאװעג ןעלעפענ זיא ן'טָאכיק ןָאד

 קא םיוצ ן'ייב ןעטנַאניצַָאר ןעמונעגנָא טאה רע

 טגעלעגפיורעה םהיא ףיוא טָאה רע איו םעדכָאנ ,לעקירטש ן'ייב לעזע ןייז ָאשטנאס
 איד ךרוד רעטייוו ןעננַאנעג ןענייז ייז ןוא ,ןעסע ןופ ןעבטילבעגרעביא זיא סָאװ סָאד
 אייז סָאד ,טבאנ רעטסניֿפ ױזַא ןעוועג ןיוש זיא סע ןעד ,נעװ םעד גידנעּפאט עקנַאל
 אייווצ ןייק ןעגנַאגעגבָא טינ ךָאנ ןענייז אייז רעבָא ,ןהעז טנעקעג טשינרָאנ ןעבָאה
 שיורעג סָאד איו ךָארָאש ןעקרַאטש א טרעהרעד ןעבאה אייז סלַא טירט טרעדנוה
 ךיז ןטבאה אייז ןעװ ;זלעפ ןעכױה ַא ופ רעטנורעה טלַאפ סָאװ ,רעסַאװ ַא ןופ
 רעדנַא ןַא טרעהרעד דלַאב אייז ןעבאה ,טמוק סָאד טײז רעכלעוו ץפ ,טרעהענוצ
 םעד ןופ שיורענ םעד רעּביא עדיירפ רעייז טכַאמעג טשינרַאג וצ טאה סעכלעוו ,ןעשיור
 רעד ןפ זיא רעכלעוו ,ָאשטנַאס ןערָאװטג גידנעהבָא ָאד זיא טפיוחרעביא ,רעפַאו
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 טרעהעג ןעּבָאה אייז ,רעניצרעה-כַאװש א ןוא רעגידעקערש א ןעוענ סױא רוטַאנ

 טאה עכלעװ ,ןעטייק ןוא ןעזייֵא ןופ ײרעּפַאלק א טימ טקַאט םוצ ּפעלק עסיוועג
 ןעקערשרעד טפרַאדעג לָאפ-רעסַאװ ּםעד ןופ שיורענ ןעקרַאטש םעד טימ ןעמַאזוצ
 איו ןעוועג זיא טכַאנ איד ,טָאכיק ןָאד וצ טרעהעג טינ טָאה סָאװ ,ץרעה סעדעי
 עכיוה ןעשיווצ ןעמוקעגניירעה ןענייז אייז ;רעטסניפ רהעז ,טגָאזעג ןעבאה רימ

 חא רעטעלב ערעייז ךרוד טשיורעג גידנרעטיצ ןוא טנּפַאז טָאה דניו רעזיול ַא ; רעמיוב
 ןעשיור סָאד ןוא טכַאנ רעד ןופ סינרעטסניפ איד ,דנענעג רעד ןופ טייקמאזנייא איד

 "עגנָא ןעבָאה רעטעלב איד ןופ שיורעג םעד טיפס טשימעגנעמַאזוצ רעסַאװ םעד ץפ

 איד סָאד ,ןהעזעג ןעבאה אייז עו טּפױהרעביא ,סינרעטיצ א חא ארומ א ןעפרָאװ

 םינ טמוק ןעגרָאמ רעד ןוא ,ליטש טינ טרעװ דניו רער ,ףיוא םיג טדעה יירֲעּשַאלַפ

 ףיז ןעבָאה אייז ואוו ,טסואווענ טינ אייז ןעּבָאה ףָאנ ןעכאז עלַא איד וצ ײ*/ ,ןָא
 ,ןענופעג

 .עגנורּפשעגפיורעה זיא ,?;טומ םענעקָארשרענוא ןייז טימ  ,טָאכיק ןָאד רעבא
 א עזייּפ ןייז טלעטשעננייא טָאה ,,דליש ןייז ןטמונעננָא טָאה | ,ןעטנַאניצָאר ןייז ףיוא
 ףָעד ךרור ןיב ךיא סָאד ,ָאשטנַאס דניירפ ,ןייז ןעסיוו טספרַאד אוד,  טגָאזעג טָאה
 רעדעיװ לָאז ךיא םוא ןעטייצ ענרעזיא עזיד ןיא ןערָאװעג ןערָאבעג לעמיה ןופ ןעליוו

 "עג סע טפוד ןעמ איו ,טייצ ענעדלָאג איד רעדָא ,ןעטייצ ענעדלָאג איד ןעקעוופיוא

 :ערהאפענ עסיורג ןעטלַאהעב ןענייז סע ןעמעוו ריפ ,רעד ןיב ךיא ;ןָא ךילנחעא
 א ךָאנ ךיא גָאז ,רעד ןיב ךיא ;ןעטַאהט עשידלעה ןוא ןעננומהענרעטנוא עכילמהיר

 איר ,שיט ןעדנור םעד ןופ רעטיר איד ןעבעלוצפיזא רעדעיװ טָאה רעכלעו ,לָאמ

 רעד ןוא ,ןעדלעה עכילמהיר ןיינ איד ןוא ךיירקנארפ ץופ טייללעדע +םסערנ פלעווצ

 ,סעטנַאוװילַא איד ,סעטנאלבאט איד ,סעריטאלּפ איד ןעסענרעּפ ןעכַאמ טעװ רעכלעוו

 עטמאיִוׂשב הנחמ עצנַאנ איד ןוא ,םעסינַאילעב ןוא סָאבעּפ איד ,סעטנַאריט איד
 עזיד ןיא לעװ ךיא סָאװ םעד טימ ,טייצ חענידרעהירפ רעד ןופ רעטיר עדנרעדנַאװ

 ןעלעוו ןעטַאהט עטסערנ ערעײז סָאד ,טייקשידלעה ןופ רעדנואוו עכלעזַא ןעזייוועב געט
 --נעפאוו רעניטכיר ןוא רעיירט ןיימ ,טוג טסקרעמעב אוד ,ןערעוו טלעקנודרעפ ייז ךרוד

 עביוט סָאד ,טייקליטש ענעטלעז רהיא ,טבַאנ רעזיד ןופ סינרעטסניפ איד ,רענערט

 ,רעסַאװ םעד ןפ ןעשױר עכילקערש סָאד ,רעמיוב עזיד ןופ שיורעג עטשימוצ ןוא

 ןופ ןעגייטשוצבארעה טנייש סעביעװ ןוא .,ןעכוז וצ ןעמוקעג רעיה ןענייז רימ סעכלעוו

 ןעביוטעב עכלעוו ,שיורעג ןוא ײרעּפַאלק עזיד ןוא ,הנבל רעד ןופ גדעב עטסכעה איר

 ןענייז ,רעדנוזעב עגיצנייא ערעי ןוא ןעמאזוצ ;ץכאז ןעכאז עזיד עלא ,ןרעיוא טרעזנוא

 ,ןילַא סרָאט ןופ ןעצרעה םעד ןיא ליפא קערש א ןוא ארומ ַא ןעפראוווצנַא 213
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 טכלעזַא וצ טנייאוועג טינ ןענייז עכלעוו ,עכלעזא ןופ רעצרעה איד ןיא טּפױהרעביא ןוא
 ,טרעדלישעג טצעי ריד בָאח ףיא סָאװ ,סעלַא סָאד רעּבָא ,רעײטנעבַא ןוא עלעפוצ
 טימ ,טסורב ןיימ ןיא טלעווק ץרעה ןיימ ןוא ,הטומ ןיימ ךאנ טרעסערגרעפ ןוא טקעוװ

 איװ ךילרעטכריפ ױװַא ןייז ךיז געמ סע ,רעײטנעבַא סעזיד ןהעטשוצייב גנַאלרעּפ םעד
 טראװ טָאג ףױא ךיד זָאלרעּפ ןוא ,לטטרָאנ ס'עטנַאניצַאד ףייטש ךַאמ ,ליװ סע

 ןעמוק טינ טייצ רעזיד זיב לעװ ךיא ןעװ ןוא ,רהעמ טינ ,געט איירד ךימ ףיוא רעיה
 ןופ רימ טסליװ אוד ןעו הא ;ףרָאד רעזנוא ןיא ןערהעקקירוצ ךיד וטפנעק ,קירוצ

 ןוא ָאסָאבָאט ךָאנ ןהעג ןעטרָאד ןופ וטסלָאז ,ךַאז עטונ ַא ןָאהט ןענעוו טפאשדניירפ

 זיא רעטיר רעיירטעג רהיא סָאד ,,אעניצלוד ןירעשרעה רעכילכיילגרעפנוא ןיימ ןעגָאז
 מבַאמעג גייזריוו םהיא ןעבָאה עכלעוו ,ןעטַאהט ענידריוו עכלעזא .אייב ןטמוסענמוא

 "עפורוצנָא ךז ע-היא

 ןעבײהעננָא רע טָאה ,ןררעה ןייז ןופ דייר עכלעזַא טרטהעג טָאה ָאשטנַאס סלַא

 םוראוו ,טינ סייװ ךיא ,ררעה ןיימ,, : טרעפטנעעג םהיא טָאה ןוא ןענייוו וצ ןילרעטיב
 } טבאנ טצעי זיא סע ,רעייטנעבא ןעכילקערש ַאזַא טימ ןָאהט וצ ןענָאה טלָאז רהיא

 ןעריימסיוא ןוא געוװ ןרעדנַא ןַא ןעמהענ טונ ץנאג ןענעק רימ ןוא ,זנוא טהעז רענייק
 א ;ןעסנירט וצ ןעגירק טשינרָאג געט איירד ןטלָאז רימ ןעװ וליפַא ,רהאּפעגנ איד

 ןטנייז רימ סָאד ,ןעפרַאװּפױא טינ רענייפ זנוא טעװ טינ זנוא טהעז רענייק איו ױזַא

 טנעק רהיא ןעכלעוו ,ןעכילטסייג רעזנוא טּפָא ךיא בָאה םעד ןענעװ .עגידעקערש

 טמוק רעד ,רהַאפעג ַא ןיא ןיירעה ךיז טזָאל סע רעווע : ןענידערּפ טרעהעג טּפָא ,טוג

 ןעזָאלניירעה ךיז ןוא ןעריּבורּפ וצ טָאנ ןַאלּפ ןייק טינ זיא רעּבירעד ןוא "4 ןירעד םוא

 ַא ךרוד ןטדייס ןעמוקסיורעה טינ ןעק ןעמ רעכלעװ ןופ ,גנומהענרעטנוא ַאזַא ןיא

 ,םעד טימ ןָאהטענ ןיוש ךייא טָאה לעמיה רעד סָאװ ,גונענ זיא סע ןוא ;{ רעדנואוו

 טייז רחיא סָאװ ,םעד טימ ןוא ,ךימ איו *,ןעקעד, ןעזָאלעג טינ ףייא טָאה רע סָאװ

 טעטיילנעב ןעבָאװ עכלעוו ,דנייפ עלעיפ איד ןופ געיז טימ םוכשב ןעמוקענסיורעה

 ךייא לָאז ,ךייוו טינ ץרעה רעיא טכַאמ ןוא טינ טרהיר סעלַא סָאד ןעװ .תמ םעד

 ןופ געװא םעוו רהיא איו דלַאב ױזַא סָאד ,קנאדענ רעד ןעכַאמ ךייוו סנעטסגינעוי

 ,ארומ רעכאפנייא ןופ -- ןעבױלג סיװעג רימ טעװ רהיא ןוא -- ךיא לעװ ןענַאד

 םָאה ךיא = .ןעננאקרעפ איז טעװ רעכלעו ,םענייא ןעדעי וצ המשנ ןיימ ןעבעננַױװיא

 - ,טסנעיד ןיא ךייא וצ ןעטָארטעגניײרעה ןיב ןוא דניק ןוא בייוו ןיימ ,םייה ןיימ ןעזָאלרעּפ

 .איד רֹעבָא ,ןעבַאמ וצ רענרע טינ ,ןרעסעברעפ וצ ענַאל ןיימ טביולגעג בָאה ךיֹא לייז

 / אוו ןעד ;ןעסירוצ ןעגנונּפָאה עניימ רימ טָאה איז ןוא לעקעז םעד טסיירוצ טכוזבַאה

 - יףעפ איר ףיוא טּפָאהעג בָאה ךיא ןוא גיִרֲעַַעל ןְעועג ןענייז (ןעגנונפָאה עֶגייִמ}) יִז
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 ,ןעכָארּפשרעפ טּפָא ױזא רימ טָאה רהיא עבלעוו ,לעזניא עכילקילגנוא ענעטלָאש
 ר;בילשנעמ ןייק ואוו ,טרָא ןַא ףיוא ןעזָאלרעביא טצעי ,גנוניולעב סלַא ,ךימ רהיא טליוו
 יָא טינ רימ טוהט : ךייא ךיא רעווש טָאנ ןעגיצנייא םעד ייב ,ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא סופ

 =נערלעה רעזיד ןופ ןעטלַאהקירוצ טינ סיואכרוד ךייא שליוו רהיא ןעוו ןוא ,ץרעמש אזא
 ןיפ ןעלייהטוצרוא ןעד ;  הירפ ןעגרָאמ זיב ןעטרַאװ סנעטסנינעוו רהיא טלָאז ,טַאהט
 טינ סע ןעק ,ךוטסַאּפ ַא ןעווענ ךָאנ ןיב ךיא ןעװ טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד

 "רעועי םעד ןופ לױמ סָאד לייוו ,נָאט ןעסיורנ זיב ןעדנוטש איירד ךָאנ איו ןייז רהעמ

 טניפעג רע ןעוו ןיא טכַאנ ןעטימ ןוא ,ּפָאק ן'רעביא זנוא טהטש (ןרעטש ַאזַא) ןרָאה

 ,דנַאה רעקניל רעד ןופ עיניל רעד רעטנוא ךיז

 "עג סע ואוו ,טָאכיק ןָאד טנערפעג טאה ??ָאשטנַאס ,ןהעז אוד טסנָאק איווא

 שא ןיא טכַאנ איד ןעװ ,עצינליטַאּפ איד רעדָא לױמ סָאד ,עיניל איד ךיז טניפ

 'יללעמיה ןיא ןהעז טינ ןרעטש ןעניצנייא ןייק ןעק עמ סָאד ,רעטסניפ

 עלעיפ טאה ארומ איד רעבָא} ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ?,תומא זיא סָאד,

 ףהעמ ךָאנ וא דרע רעד רעטנוא ךיז ןעניפעג סָאװ ןעכַאז וליפא טהעז ןוא ןעגױא

 ןעמ ןעק םעררעטױא ןוא ;לעמיה ן'פיוא ןעביוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןעכַאז עבלעוט
 "גָאט וצ לעיפ טינ טלהעפ סע סָאד ,ןהעטשרעפ

 ; טָאביק ןָאד טרעפטנעענ טאה "?ליוו סע לעיפ איו ןעלהעפ ךָאנ געמ סע;

 טצעי ךיס באה ךיא סָאד ,ןעגַאזכָאנ ןענעק טינ לָאמניײק רימ לָאז ןעמ ליוו ךיא;
 ןעטבילפ איד ןופ ןטכײװבָא ןעזָאלענ טעבעג ןוא ןערערהט ךרוד לָאמ םרעדנַא ןא רעדָא
 רעכלעו ,טָאג ןעד ;ןעגייוש וצ ,ָאשטנַאס ,ךיד ךיא טעב םורעד .רעטיר ַא ןופ
 עכבילקערש ןוא עטרעהרענוא סעזיד ןהעטשעב וצ ןטצרעה ןיא ןעבעגעגניירעה רימ טאה
 -עּב ןייד ןיא ןעטסיורט יד ןוא טייהרעכיז ןיימ .ריּפ ןעגרָאז ךיוא טעװ רעייטנענא
 ןעלטאז וצ טוג ןעטנַאניצָאר זיא ןָאהט וצ טסָאה אוד סָאװ סעלַא ,הטימענ ןעטבירט
 ןעמוק טרױט רעדָא גידעבעל ףיא לעװ דלַאב ;טרָא ןפױא אד ןעבײלב וצ ןוא
 | | *' ,קירוצ

 וא ןעסָאלשטנע יוזַא ןעוועג זיִא ררעה ןייז סָאד ,ןהעזענ טָאה ָאשטנַאפ םלַא
 +.טָאה וטסיזמוא ןעוועג ןענייז ןעטיב ןוא .ןטרערהט ַענייז ,חטַאר ןייז סָאד ,ןהעזעג טָאה

 . ןעװ .גָאט זיִּב ןעטלַאהוצבָא םהיא לֵאָפנייא ןא ךרוד ,ףילנעמ ןעו ,ןטסָאלשעב ךיז רע
 / . 'עבנוא ןוא ליטש םהיא רע טָאה ,סענעטיר איד ןעדנו בעננָא ןעטנַאניצַאר טָאה רע
 ָאד ןעו סָאד יזַא ,,סיפ אייווצ ןעדנובעגנעמַאזוצ לעזע ןופ לעקירטש ן'טימ טקרעמ
 רָאְנ ףיז טָאה דרעפ סָאד לייוו ,טנעקעג טיִנ רע טָאה ןהענגָא טלָאװעֶג טָאה טָאביה
 .סָאה חמבח ןייז סָאד ,ןהעזעג טָאה ָאֵשִטְנַא קלָא גוש ָא טיִמ ןֶערתיִר נס
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 עי

 "עג זיא לעמיה רעד ,ררעה ןיימ טהעז, : טָאזעג רע טָאה ,ןטננולענ םונ ױזַא םהיֵא

 ךיז לָאז עטנַאניצָאר זַא ,טכאמרע ןוא ןעטיּב ןוא ןערערהט עניימ ןופ טרהירעג ןערָאװ

 איד טימ ןעגָאלש םהיא ןוא ןערַאּפשנײא ךיז םעוו רהיא ןעוו ןוא ,ןערהיר ןענעק טינ

 ןיא ּפעלק ןעבענ ,טגָאז ןעמ איוו ןוא ,לזמ רעיא ןעצייר ףרודַאד רהיא טעו ,ןערָאּפש

 *',ןיירעה רעכעטש

 דרעפ ןייז טָאה רע רהעמ סָאװ רעבָא ,גנולפייווצרעפ ןיא ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד

 ,טרָא ןופ ןערהיר טנעקעג רענינעוו ץלַא םהיא רע טָאה ןערָאּפש איד טימ ןעגָאלשעג

 סָאד ,ןעטלַאהעג רע טָאה ,טעטנעּפעג זיא (דרעפ ןייז) וע זַא נידנעלַאּפנײא טינ ןוא

 ןערעוו טעוו סע זיב רעדעוװטנע ןעטרַאװ ןוא גיהור ןייז לָאז רע זא ,ןעטסעב םא זיא סע

 ןעלאפעגנייא טינ זיא רע לייוו ,ןענעוועב ןענעק ךיז טעװ עטנאניצָאר זיב רעדָא גָאמ

 םהיא וצ טָאה רע א ,ןָאהטענבַא םהיא טָאה ָאשטנאס סָאװ ,לעציּפש סָאד ףױא

 ,ןערהיר טינ ךיז ןעק עטנַאניצָאר סָאד ,יוזא לָאמנײא ןיוש זיא סע ןעוו, טנָאזעג ױזַא

 ףיוא ןייו ךיא להָאװבא ,ןעלכיימש טעװ ןרעטשנעגרָאמ רעד זיב ןעטראוו ךיא כעו

 *"ןעמוק טעװ רע זיב ןועודעג ףדַאד סע סָאװ סָאד

 ןערעוו טעװ סע זיִּב/ ;ָאשיטנַאס טרעפטנעעג טָאה *!,ןענייוו טינ טּפרַאד רהיא,

 -בָארעה טינ טעװ רה+ ןעװ ,ןעמכישענ טימ ןעטלַאװרעטנוא ךייַא ךיא לעװ גָאט

 ץפױא ןעפַאלש ןענעל ךיז רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ טרַא רעד ףוא ןוא ןענייטש

 זא גָאט רעד ןָא טמוק סע ןעו ,טקרַאטשענ ןייז טלָאז רהיא םוא ,זָארנ םענירג

 ףױא ,רעײטנעבַא עכילנהעוועננוא םעזיד ןהעטשייב טפרַאד רהיא ןעװ ,עדנוטש איד

 **,טעטרַאװ ףהיא סעכלעד

 ,טָאביק ןָאד טנָאזעג טָאה *? ןעפָאלש ןוא ןענײטשבָארטח ןופ וטסדער סָאװ,

 ? רהאפעג טעטרַאװרע אייז ןעוו ,עהור ןופ ןעקנעד סאוו ,רעטיר איד ןופ ןעד ךיא ןיב;

 ; טסליװ אוד סָאװ והט רעדָא ,ןעפָאלש םוצ ןערָאבעג טזיב אוד סאו ,אוד א

 *.ענַאל ןיימ ןיא ןעטסעּב םִא טסַאּפ רימ סָאװ ,סָאד ןָאחט לעװ ךיא
 בָאה ךיא} ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ",ררעה רעגידעגנ ,זייב טינ טרעװ,

 ךכַאה ןייא טָאה ןוא ןררעה ןייז וצ ןעננאגעגוצ ןאד זיא רע ",טניימעג טינ סָאד

 ט'נררעה ןייז טאה רע סָאד יוזא ,ןעטניה ןופ ערעדנא איד ןוא לעטַאז ן'פיוא טנעלטנ

 רענניפ א ףיֹוא םהיא ןוֿפ ןעקורוצבַא ךיז נידנענאו טינ ,ןעמונענמורעוו ןייב-ספיה ןעקניכ

 ךיז ןעבָאה עמלעוו ,ּפעלק איד רַאֿפ טאהעג אדומ רע שאה לעיפ יוזא -- טיירצ איד

 ;טרעהעג רדסכ ןוא רעהפיזא ןלָא

 אוו ,עטציששנ א ןעלהעצרע םהיא לָאז רֶׂש ,ןעטעצעג טזויא טאה טָאטיק ןָאד

 סע טלָאװ רֶע סָאד ,טרעפטועע) טאה ָאׂשטנאס ןוא ,ןעכָא-ּפשרֲעֿפ םהיא טָאה רֶע
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 יטרעהעג טָאח רע סָאװ םער ראפ ןעבָאה ארומ טינ טכָאװ רע ןעוו ןרענ רהעז ןָאזַש

 א ןעלהעצרע ןעריּבורּפ ךיא לע, ,טנָאועג רעטייו רע טאה =,ןענעווטסעד ןופ
 טעװ רהיא ןוא ןערעװ גיטרעפ רהיא טימ לעװ ךיא ןעוו ,ןייז טעװ עכלעוו ,עטכישעג

 טייקנידעננ רעיא טעג ךיא ןוא ,ןעטכישעג עלַא ןופ עטסנהעש איד ,ןערעטש טינ רימ

 | ; ןָא טצעי בייה ךיא לייוו ,ןערעהוצוצ טוג איז

 ריפ זיא טמוק סָאװ עטוג סָאד ;ןעוועג זיא סע איו ןעוועגנ לָאמ ַא זיא סע,

 סָאד ,ררעה ןיימ ,ףייא טקרעמ ןוא ;טכוז סָאד רע ,םעד ריפ עזייב סָאד ןוא ןעדעי

 ערעיז ןעגנאפעגנָא ןטבָאה אייז איוו ,ןעוועג ךיילג ץנַאנ זיא עניטייציַאפ איד ריפ

 רעכלעוו ,ָאנירָאצנָאצ ןָאטאק רעמיױר םעד ןופ טרָאװ ַא ָאד זיא סט ןוא ,ןעטכישעג

 ַא איװ ָאד טסַאּפ סאד וא ,סע טכוז סע רעװ ,םעד ריפ זיא עזיב סָאד ;טנָאז

 ףהוא סאד ןוא גיהור ןייז לָאז טייקגידעננ רעיא סָאד ךילמענ ,רעגניפ םוצ עלעגניר

 ןעמהענ ןעלָאז רימ ןרעדנָאז ,תורצ ןייק ןעכוז ןהעג טינ ןוא ;ןהעג טיג ץעגרע ןיא טלָאז

 רעכלעוו ,געװ ןעזיד ףוא ןהעג וצ טינ זנוא טנניױוצ רענייק לייוו ,געװ ןרעדנַא ןא
 * ,טכרופ לעיפ ױזַא זנוא טפאשרעפ

 ,טָאביק ןָאד טנַאזענ טאה ?,ָאשטנַאס ,עטכישעג ןייד טימ רעטייוו רָאנ הענא

 * ,ןעמהענ ןעלָאז רימ נעװ ןעכלעוו ,ןעגרָאז 'ך ימ זָאל ןוא
 ףוטסאּפנענעיצ ַא ןעוועג ןַאד זיא, ,טצעזעגטרַאּפ ָאשטנַאס טאה *ָאזלַא;

 רעזיד ןוא ,ןעגעיצ טיהענ טאה סָאװ ,ךוטסַאּפ ַא ןייט ךיא ,ארודַאמערטסע ןיא

 עּפָאל ןעסייהעג טאה ,טגָאז עטּכישענ ןיימ איו ,ךוטסַאּפ"נענעיצ רעדָא ,ךוטסַאּפ

 טאה עכלעוו ,עקשוטסַאּפ ַא ןיא טבעילרעפ ןעוועג זיא ץיאור עּפָאל רעזיד ןוא ,ץיאוו

 ןעמייר 6 ופ רעטכַאט איד ןעועג ןיא ַאװלַארָאט עזיד ןוא ,ַאװלַארָאט ןעסייהעג
 *. ..רעלדנעה-העיפ רעכייר רעזיד ןוא ,רעלדנעה-העיפ

 צא ,םָשכיק ןָאד טנַאזעג טאא ?,ָאשטנַאס ,רעטייוו יוזא טסאעג אוד ןעווע

 ניטרעפ טינ געט אייווצ ןיא וטשעװ ,לָאס אייוצ ךאז עדעי רעביא םסרזה אוי

 רעסעב להעצרע רעדָא ,שנעמ רענלק ַא איו ןוא גירעהעג להעצרע .ןערעו

 *.טינרָאג

 יב ןעמ טלהעצרע, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ",לחעצרע ךיא איו יוזאא -
 וא ,ןעקהעצרט סרעדנַא טינ רעבירעד ןעק ךיא א ,ןעטכישטנ עלא זױה וצ רימ
 עיינ א ןערהיפנייא לָאז ךיא זא ,ןעננאלרעפ טינ ריס ןופ ןעק טייקנידענג רעיא
 *,ערָאמ

 איו ױזַא ןואע ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה ?,טסליוו אוד איו להעצרע ָאזלַא,
 *,רעטייוו העג ָאט ,ןערטהסיוא ךיד לָאז ךיא זַא ,ליו לומ ןיימ
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 ןיוש בָאה ךיא איו; ,ןעביײהעגנָא רעדעיװ ָאשטנַאס טאה "!,ררעה ןיימ ,ָאזלַאא
 ַא ,,ַאװלַארָאט .עקשוטסַאּפ איד ןיא טבעילרעפ ןנווענ זיא ךוטסַאּפ רעזיד .,טנָאזעג
 טאה איז לייוו ,שינעמ לעסיב ַא ןהעזעגסיוא טאה עלעוו ,לעדיימ עקרַאטש ,עניטסול

 ןהע:עג טצעי איז טלאוו ךיא איװ ,רָאפ רימ טמיק איז ;עצנָאװ עניילק א טַאהעג
 * ,רימ רַאפ

 .טָאביק ןָאד טגאזעג שאה **? טנעקענ איז וטסָאהק

 סָאװ רעד רעבָא, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה - ,טינ איז ךיא בָאה טנעקעג?

 סָאד ,תמא ױזַא זיא איז זַא .,טנָאזעג רימ טָאה .עטכישעג איד טלהעצרע רימ טָאה

 .ןהעזעג ןייֵלַא סעלַא בָאה ךלא וזַא ,רעכיא אי" 2העצרע ךיא ןעוו ,ןערעװש ןעק ךיא
 טפָאלש רעכלעוו לעווי רעד ןוא ,ןעמוקעג געט ןוא געװַא נעט ןענייז סע ,ָאזלַא

 םעד ןופ עבעיל איד טלעדנַאװרעפ ָאד טָאװ ,סעלַא טרעטשיועפ ןוא טינ לָאמניײק
 זיא ןופרעד השעמ איד ןוא ,טפַאשדנייּפ ע|/ וַאטש ַא ןיא ןירעפעש רעד וצ ךוטסַאּפ

 -ביזרעפייא טכַאמעג םהיא טָאה יורפגתי 4י 1 סָאװ ,ןענָאז רענניצ עזייב איו ,ןעוועג

 זיא סָאד ;גיסַאּפ וא ןהעש רהעז ןעוונ טינ ןענייז עכלעוו ,ןעכַאזרוא ךרוד גיט

 ןעגנַאפעגנָא איז ךוטסַאּפ רעד טָאה ךִא .םייצ רענעי ןופ סָאד ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעג
 סָאד ,טייוו ױזַא ןהעגנעװַא ןוא דנענעג איד ןעזָאלרעּפ טלָאװעג םָאה ןוא ןעסַאה וצ

 סָאד ,טקרעמעב טָאה אװלַארָאט סלש ,ןטניוא איד ןיא ןהעז טינ רהטמ איז לָאז רע
 ױזַא םהיא ןעבײהעגנָא לָאכַא טימ או טָאה ,טעטכַארעּפ ן'עּפָאל ןופ טרעוו איז

 ".טבעילעג טינ לָאמ;י פ ךָאנ םהיא טָאה איז איו ,ןעבעיל וצ קרַאטש

 וצ םעד, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג םִאה *,ןעיורפ איד ןופ רוטַאנ איד זיא ױזַא;

 ,אייז טעטכארעפ רעכלעוו ,ןע'ל ? וצ םעד ןוא איו טבעיל רעכלעוו ,ןעטכַארעּפ
 | | -  *.ָאשטנַאס ,רעטייוו להעצרע רעבָא

 ןייז טרהיפענסיוא ןַאד טָאה, ,טגָאזעג ָאשטנַאס טָאה ",ךומסַאּפ רעד ןוא;

 רעדלעפ איד רעביא ןעניוצעג טאה רע ,ןענעיצ ענייז ןעבעירטעגנעווַא טָאה רע ,סולשעב

 ףיז טָאה ַאװלַארָאט ,לָאגוטרָאּפ ךָאנ ןהענ טלָאװעג טָאה ןוא ַארודַאמערטסע ןופ
 יעקעטש ַא טימ ,סעוורָאב ןעגנַאנעגכָאנ ןעטייוו ןופ םהיא זיא ןוא טסואוורעד ןופרעד

 םהעג סע איו ,ןעוועג ןענייז סע ןעכלעוו ןיא ,קַאז"עזייר א ןעקור ן'פיוא ןוא דנאה ןיא

 פעשעלפ ַא וא םאק רענעכָארבוצ רעטלַא ןא ,זָאלנ-לענעיּפש לעקיטש ַא ,רייר איד

 גק ךיא . ,ליו איז שָא'ה ןירד טאהעג ןעבָאה ךיז נעמ איז ;טכיזעג סאד ריפ ברא
 ןי מט טָאה ךוטסמּפמ רעד סָאד ,ןעכהעצרע רָאנ ליוו ךיא ; ןעכיזכאנ טינ טצעי סָאר

 -ע :שענ טשעי עדַארג טָאה רעכלעוו ,אנַאידאונ ךייט םעד ןזזענרעבירעה טלָאװעג-עדַאטס

 רע .או טרָא סעד ףיוא ןוא ,ןעגערב ענייז ןופ סיורעה טעמכ זיא ןוא ךיוה רהעז ןענ
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 רענייק זיא ךיױא ,עקדָאל ןייק טינ ןוא ףיש ןייק טינ ןעוועגנ טינ זיא ,ןעמוקעגנַא זיא
 ךיז טָאה רע ; ןערהיפרעביארעה ןענעק עדאטס ןייז וא םהיא לָאז סָאװ ,ןעווענ טינ

 טנעהָאנ ןעוועג ןיוש זיא ַאװלַארָאט סָאד ,ןהעזעג טָאה רע לייוו ,טרעגרעעג רהעז רעבירעד
 "ערהט ןוא ןעטיב ערהיא טימ םהיא טעװ איז זַא ,טלהיפעג טָאה רע ןוא םהיא

 ַא ןענפעג טָאה רע ןיב טכוזעג גנַאק ױזַא טַאה רע ,סינרעגרע לעיפ עכאמ 1 ןער
 רָאנ טָאד ,ןיילק ױזַא ןעוועג רעבָא זיא עכלעוו ,עקדָאל ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעשיפ

 טימ רע טָאה ךָאד ;ןהענניירעה טנעקעג ןירעד ןעבָאה געיצ ןייא ןוא שנעמ ןייא

 ןערהיפרעבירעה לָאז רע סָאד ,ןערָאװעג גינייא םהיא טימ זיא ןוא טדערעג םהיא

 ןיא רעשיפ רעד .טַאהעג ךיז טיס טאה רע עכלעװ ,ןענעיצ 200 איד ןוא םחיא

 ןעמוקעג רערעיװ זיא רע ,געיצ ןייא טרהיפעגרעבירעה טָאה ןוא עקדָאק ןיא ןיירעה

 ענייא ךָאנ טָאה ןוא לָאמ ַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רע ןוא טכַארבעג ענייא ךָאנ טאה ןוא
 ירעבירעה טָאה רע ןענעיצ עלעיפ איו ,ררעה ןיימ .גנוטכַא טיג ,טכַארבעגרעּבירעה

 ץא סע ןוא עדנע וצ עטכישעג איד זיא ,ענייא טסעגרעפ רהיא ןעוו ןעד ,טכַארבעג

 ,להעצרע ןוא רעטייוו ָאזלַא העג ךיא ,ןעלהעצרט וצ רעטייוו טרָאװ ַא ךילגעמ טינ

 רעשיפ רעד ןוא גיטַאלב רהעז ןעוועג גערב רעד זיא טייז רערעדנַא רעד ףױא סָאר

 רעמיִא רעבָא זיא רט ;קירוצ ןוא ןיה ןערהָאפוצמורעה טייצ לעיפ טכיורבעג טָאה

 רעדעיװ ןוא ענייא ךָאנ ןוא ,געיצ ןייא טרהיפעגרעבירעה טָאה ןוא קירוצ ןעמוקעג
 "טנייא

 טגָאזעג טאה ,טרהיפעגרעבירעה עלַא אייז טָאה רע סָאד ,רָאּפ ריד לעטש,
 ןפוא ן'ַאזַא ,ףױא ןעד ,קירוצ ןוא ןיה לָאמ סערעי טימ םינ רהָאּפ ןוא/ ,טָאכיק ןָאד

 | *.רהָאי ַא ןיא ןעמהענרעבירעה טינ יז אוד טסטוו

 טגערפעג טאה יו טרהיפענרעבירעה טצעי זיב ןעד רע טאה ןענעיצ עלעיפ איו,
 .ָאשטנַאס

 ,טָאביק ןָאד טרעפטנעענ טאה ",לעװייט רעד סייווא

 טלָאז רהיא סָאד, .ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,טנָאזעג ךייא ךָאד באה ךיא;

 טשינ באה ךיא ןוא סיוא ןיוש זיא עטכישעג איד ,טָאנ ייב ןעד ;ןעלהעצ גיטכיר אייז

 '.ןעלהעצרע וצ רהעמ

 יעג ןייד ןיא ןעד זיא, ,טאכיק ןָאד טגערפעג טאה .*? ךילנעמ סָאד זיא איו,

 ,ןענעיצ טטרהיפעגרעבירעה איד ןופ להָאצ איד ןעסיוו וצ יונעג גיטכיוו יוזא עטכיש

 "רעפ טרעװ ענייא ןעװ ,גנולהעצרע רעד טימ רעטייוו ןהענ טינ טסנעק !אוד סָאד

 | *י) טלהעצ
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 ױזַאק }ָאשטנַאס טרעפטנעענ טאה *,ךילנעמנוא רימ זיא סע ,ר"עח ןייט .ןיינא

 ירעבירעה ןענייז סע ןענעיצ עלעיפ איו ןענָאז וצ רימ ןעטעבעג ךייא בָאה ךיא אוו
 ריס זיא -- ,טינ סָאד טזומ רחיא זא ,טנַאזעג טָאה רהיא ןוא ,ןערָאװעג טרהיפעג)

 ךָאד זיא סָאד ןוא ,ןעלהועצרע וצ טָאהעג ךָאנ בָאה ךיא סָאװ ,ןעקנַאדענ ןופ סיורעה|

 *.עטבישעג עמהענעננַא ץא ענהעש ַא רהעז ןעוועג ףילקריוה

 זצ עטכישעג ןייד ןיא} ,טָאביק ןָאד טנַאזעג טאה ?,ןפוא ץיַאזַא ףיוא;

 ייל עדנע

 .ָאשטנאס טנָאזענ טאה ",רעטומ ענעברָאטשענ ןיימ איו ,עדנע וצ

 "רע רימ טסָאה אוד סָאד, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ךיד רעכיזרעפ ךיאא

 עבלעוו ,סעירָאטסיה רעדָא ןעטכישעג ,תוישעמ עטסנעטלעז איד ןופ ענייא טלהעצ

 רעדא ןעלהעצרע טרַא אזא סָאד ןא ,ןעטכַארטסױא טנעקענ רָאנ טאה ןעװ

 ךיא להָאװּבָא ,ןעביילב טרעהרענוא טעװ ןוא טרעהרענוא זיא ןעכערבוצבָא גנוקהעצרע

 ,טינ רעבָא רימ טרעדנואו סע .ןעטרשװרע טנעקעג זינ סרעדנא רייד ןופ באמ

 *ּפָאק םעד טשימוצ סיוזעג ריז טאה ײרעּפאלק עכילרעהפיואנוא = איד לי
 רעבָא ףייא ןעק ךיאק ,אשטנַאס שרעפטנעעג טאה ",ןייז ךילנעמ ןעק סָאש

 ףױא ךיילג םרעה םנ לײװ ,רעטיײוו ןהעג שינ טטכישענ ישד טימ עק ןעמ סא ,ןענש

 עטרהיפענרעכירעא יד ופ ןבשה םעד קא רעלושש ט טכַאמ ןעמ ראו ןעטיואיו

 ,ןהעז רימָאלָא ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה "?ליוו איז ואוו ןעגידנע ךיז געמ איי ,

 אינ סאד ףױא םהיא טאה רע ".ןערהיר טינ ץלא זַאנ ר ןעק עטנַאניצָאר בוא

 ענייז טכַאמעג רעדעיוו טאה עטנַאניצַאר ווא ןערָאּפש איד טימ ןעבענ וצ ןעביײהטננָא

 "עג ןעװעג רע ןיא םסעמ ייזא ,ןהעטש ןעבעילבעג ןאד זיא ןוא ןעננורּפשי עצרוק
 | | ,ןעדנוב

 ןיוש טאה רעּכלעװ ,ןעגרָאמ םעד ןופ טייקלהיק רעד ןופ טכייללעיפ -- םעד ןיא

 רעדא ,ןעזייּפש עדנעביירט עגינייא ןעסענעג טאה רע לייוװ טכייללעיפ ,ןעכארבעגנא

 ןעלעװ וצ ןעביהעגנא ָאשטנאס טאה -- ךַאזרוטַאנ ַא ןופ יזא טכײללעיפ
 ,ארומ איד רעבא ;ןאהט טנעקעג טינ םהיא ריפ טאה -ערעדנַא ןייק סאוו ,סאד ןאהט
 טינ ףיז טאה רע סאד ,סיורנ יױזַא ןעוועג זיא ,ץרעה ןייז ןעמונעגכרוד טאה עכלעוו

 ױזַא ןעװעג םהיא זיא סע להאוובא ,ןררעה ןייז ןופ לָאצ ןייא ןהעגוצבא םיורטטנ
 סאד .טרַאּפשענ קרַאטש ױזַא םהיא טאה עכלעוו ,ךאז ַא ןעגעלוצבא ךילנעמנוא

 ןעמונענרעטנורעה טאה רע סאד ,ןעוועג ןיא ןאחט טנעקענ טאה רע סאוו עטסעּב

 ּונאה רעזד כימ םאה ןוא כעטאנ ןופ לייהטרעטניה םעד ןופ רנאה עטכער טייז
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 ענייז ןעטלַאהעג טסעפ טאה סָאװ ,לעדנעב ןעגיצנייא םעד שיורעג ןהָא ןוא טקישענ
 טָאה ןַאד .סיפ איד םורעה סעטנעּפ איוו ןעזָאלענבָארעה ךיז ןעבאה ייז ןוא ,ןעזיוה

 "סיורעה טאה ןוא טנעקענ טאה רע איו ךױה יוזא דמעה ןייז טרעסַאקענפיױרעה ר

 טאה רע איו םעדכָאנ ,ןעקַאב"רעטניה עדנוזעג רָאֶאּפ א טפול איד ןיא טנעלעג

 ןוא הטױנ רעטסערג רעד ןופ טיירפעב ךיז ,טקנעדעג טָאה רע איו ,טרָא עזיד ףיוא

 רע ױזַא איו ,טסואווענ טינ טאה רע לייוו ,ערעסערג א ןעלאפעב םהיא זיא ,טסננַא

 איד טימ ןעסיבעג טאה רע ;םרַאל ןהֶא א שיױרעג ןהָא ןָאהטבָא ךאז ןייז לָאז
 ױזַא םעהטָא םעד ןעטלָאהעגניא טאה ןוא ןעקסקא איד טימ ןעגיוצעג טאה ,רענהייצ

 לעטייקנימכיזרָאפ עזיד עלַא ףיוא גידנעקוק םינ רעבָא ;טנעקעג טאה רע איט טוג

 סישדנַא לשיפ ןעוועג זיא סעצלעוו ,שיורענ א טבַאמעגנָא קילגתא םוצ ךָשֹד רע פָאה
 ןופ טְדעהעְג סָאד םאה םָאכיק ןָאר ,טאהעג טרוס טאה רע ןעכלעװ רַאפ ,סנַעי ןאיוו

 *?ָאשטנַאס ,סָאד ןיא שיורענ ַא ריפ סָאװ} 1 םנערפענ טָאה

 סעּפע רעדעיװ זיא סע, ;טרעּפטנעעג רע טאה ",ררעה ןיימ ,טינ סייװ ךיא;

 ןָא טינ לָאמנייק ךיז ןעבייה עבילקילגנוא ןוא עלעפוצ עכילקילג לייוו ,ןעהעשענ סעיינ

 סעויד ןוא ,לָאמ ןעטייווצ םוצ קילנ ןייז טריבורּפעג ןַאד טאה רע ."?ןעכאז עניילק טימ

 טיירפעב ךיז שיורעג ןוא םרַאל ןהֶא טאה רע סָאד ,םוג ױזַא ןעננולענ םהיא זיא לָאמ

 ן'טשכיק ןָאד ייב איו ױזַא .טכַאמעג רעווש ױזַא םהיא טאה עכלעוו ,טסַאל רעד ןוֿפ

 יוזא ןעוועג זיא ָאשטנַאס ןוא ,רעהעג ןייז איו טוג ױזַא עדַארג ןעוועג ךורענ רעד זיא

 ןעבאה ,ןענייטשפיורעה ךיילנ טנעקעג םהיא ןעבאה תוחיר סאד ,םהיא ןופ טנעהָאנ

 ןעמוקעג ךיילנ זיא טָאכיק ןָאד ;  ןיירעה זָאנ ןיא ןעמוק טזומענ תוהיר ענינייא םהיא
 ן'רעטנוא לעסיב א טגָאזעג טאה ןוא רעגניפ אייווצ עטסרע איד טימ ףליה וצ זָאנ ןייז

 י,קערש ןענידלַאװענ א טסָאה אוד סָאד ,ָאשטנַאס ,טנייש רימ, ;זָאנ

 רעייא סָאד טקרעמ םורָאװ רעבָא ;ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ."?סיוועג,

 *? ךילנהעוועג איו רהעמ טייקנידעגנ

 רעד איוו טינ ןוא ,ךילנהעוועג םלַא רעקרַאטש טצעי קעמש ריד ןופ לייק
 ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "*,ארבמא ןופ ךורענ רענייפ

 םעד ןיא באה ךיא טינ רעבָאע ;ָאשטנאס טרעפטנעעג טאה "יז ןעק סָאד,

 ףיוא טייצ אזא א םורעה ףיס טּפעלש רהיא לייו . ,טייקגידעגג רעייא רַאנ ,דלוש

 *.ןענעוו עטכעלש

 ןָאד טנָאזעג טאה ?הניירפ ןיימ ,רעטייװ טירט רעיפ רעדָא איירד געװַא הענ,
 ךעקעב וטטלָאז רעטייוו ווא, ,זָאנ ןופ רענניפ איד גידנעמהענבָארעה טינ ,טָאביק

 גנעגמוא עכעיפ איד ןעד ,גידלוש רימ טזיב אוד סָאװ ןוא טזיב אוד רעוװ ןענּכערטצ
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 ץרא-ךרד גינעוו ןעבָאה טסלָאז אוד זַא ,טכַאמענ ןעבאה ,ריד טימ באה ךיא סָאו
 * ,רימ רַאפ

 טייקנידעינג רעייא סאד , ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה *,טטווענ ןיא העג ךיאק

 *,טינ טסַאּפ סָאװ סױזַא סעּפע ןָאהטענבָא באה ךיא זַא ,טניימ

 ןָאד םרעפטנעעג טאה ",ערהיר טינ ראנ ךאז איד רעסעב רימָאל;
 | ,טָאכיק

 רענעיד רעד ןוא ררעה ועד ןעבאה ןעכערּפשעג עכילנוע ץא עזיד רעטנוא

 ןעביײהעגנָא דלַאב טאה סע זַא ,ןהעזענ טאה ָאשטנַאס ןעװ ;} טכַאנ איד טכארברעפ

 ןוא סעטנעּפ סיעטנַאניצָאר טכַאמעג זיױק טײקניטכיזרָאֿפ 'ועלא טימ רע טאה ,ןענָאט וצ

 יעג ךיז טאה עטנַאניצָאר איו דלַאב ױזַא . ,ןעזיוה איד ןעדנובענוצ רעדעיװ ךיז טאה
  ,גירעבעכ רהעז ןעוועג טינ עבטב זיא רע שטָאכ ,ןעבײהעננָא רע טאה יירפ טלהיפ

 ,ןייז לחומ רע לָאז ,רע טאה ןעגנירּפש לייוו ,סיפ עטס-עדרָאפ איד טימ ןעגָאלש וצ

 רעדעיװ ןיוש ךיז טאה דרעפ ןייז סאד ,ןהעזענ טאה טָאכיק ןָאד סְלַא ,טנעקעג טינ

 זַא ,טביולגעג טאה ןוא ןמיס ןעטונ א ריפ ןעמונעגנָא סאד רע טאה ,ןערהיר טנעקעג

 זיא ןענרָאמ רעד ,רעײטנעבַא ןעכילקערש םעד וצ ןעמזוענ וצ ךיז טייצ ןיוש זיא סע

 ןָאד ןוא ,רעכילטייד ןהעז ןעבײהעננָא ךיז ןעבאה םורעה ןעכַאז איד ,ןעמוקענ ןיוש
 =נעינַאטסַאק עכיוה ענינייא רעטנוא ןענַאטשעג זיא רע סאד ,ןהעזעג טצעי טאה טָאכיק

 .םינרעטסניפ איד טקרַאטשרעּפ רעטטלב עטכידטג ענייז טימ ןעבאה עכלעוו ,רעמיוב

 ןעניפענסיױא טנעקעג טינ טאה וא שיֹורעֶג סאד טרעהעג ץלא ךאנ טאה רע רעבָא
 טימ ןעבענעג ןעטנַאניצָאר רע טאה תויהש ןייק גידנעכַאמ טינ ,טמוק סע ןענאוו ןופ

 ןעטרַאװ וצ ןעליופעב םהיא טאה ןוא ן'ָאשטנַאס טימ טנענע?עג ךיז טאה ,ןערָאּפש איד
 טמוק רע ןעוו ןוא ,טגָאזעג רעהירפ ןיֹוש םהיא טאה רע איו ,געט איירד סנעינסכעה

 זַא ,ןעליוו ס'טָאג ןעווענ זיא סע סאד ,רעכיז יייז רע לָאז ,טייצ רעזיד ךאנ קירוצ טינ
 איד טרזחענרעביא לאמ א ךאנ טאה רע .רעײטנעבַא ןעזיד ןיא ןעמוקמוא לָאז רע

 םהיא טאה ןוא .ַאעניצלוד ןירעגהעפעב ןייז ןעבעגרעביא לָאז רע עכלעװ ,תוחילש
 גנַאנסיױרעה ןייז רַאפ טאה רע לייוו ,גנוניולעב ןייז ןעגעוו גיהור ןייז לָאז רע ,ןעטעבענ

 טמוק םהיא ןױק א ריפ סָאװ ,טמיטשעב ןירעד טאה ןוא האווצ ןייז טכַאמענ ןיוש
 ןערהיפסיורעה רהאפעג רעזיד ןופ םהיא טעװ טָאנ רעבָא ןעװ ; עטסנעיד ענייז ריפ

 ּוע רעכלעוו ,לעזניא איד סלַא ךַאז ערעסערג א ףיוא ןעפָאה ןענעק רע טעװ ,םולשב

 ,ןעכַארּפשרעּפ םהיא טָאד
 טרעהעג רעדעיוו טאה רע סלא ,ןענייוו וצ ןעבײהעגנָא רעדעיװ טאה ָאשטנַאפ = }
 וצ טינ םהֹיא ןעסָאלשעב .טאה ןוא ,ןררעה ןייז ופ רעטרעװ עדנערהיר עכלעזַא
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 רעכילרהע רעזיד ןופ ןוא ןערערהט עזיד ןופ ,רעײטנעבַא םעד ןופ עדנע זיב ןעזָאלרעּפ

 יא ָאשטנַאס סאד ,סיורעה עטכישענ רעזיד ןופ רעסַאפרעּפ רעד טמהענ גנומהענעק

 רעטלַא ןַא ןייז טװמעג טאה רע סאד סנטטסנינעװ ,החּפשמ רענייפ א ןופ ןעוװעג

 ,טייוו יוזא טיג רעבָא ,טרהירעג לעסיב ַא ןררעה ןייז טאה טייקניריורט ןייז ,טסירק

 ױע ,טרהעקעגמוא עדַארג ;טײקכַאװש עטסדנימ איד ןעזייווסיורעה לָאז רע סאד

 ןעגנַאגעגבָא זיא ןוא טנעקענ טאה רע איו לעיפ יוזא גנורהיר ןייז ןעטלַאהעב טאה

 ןעבָאה ּפעלק איד ןוא רעסַאװ םעד ןופ שיורענ סאד ןענַאװ ןופ ,דנענענ רעד ךָאנ
 ,לעזע ןייז טאה ןוא סופ וצ ןעגנַאנענכאנ םהיא זיא ָאשטנַאס .,ןעמוק וצ טניישעג
 .לעקירטש ץ'ייב ,רילנהעוועג איװ ,טרהיפעג ,קילגנוא ןוא קילג ןיא רעטיילנעב ןעיירט ןייז

 רעמיוב עגידנעטָאש ערעדנא ןוא ןעינאטסאק איד רעטנוא ןענייז אייז איו םעדכאנ

 עקנָאל עניילק א ַא ףױא ןעמוקעננָא אייז ןענייז ,געװ לעקיטש ןהעש א ןעננַאנעגעגבָא
 ,םָארטשירעסַאװ רעניטכעמ א ןעלַאפעג ןיא סע עכלעװ ןופ ,ןעזלעפ עכיוה ןעבעל
 ןעבאה עכלעוו ,ךַאלזייה עמירָא עגינייא ;ענַאטשעג ןענייז ןעזלעפ איד ןעבעל ןעטנוא
 ,טקרעמענ ןעבאה יז איו עזיד ןופ ןוא ,רעזייה סלַא תוברוח איװ ןהעזענסיוא רהעמ

 ,טרעהעגפיוא טינ ץלא ךאנ טאה עכלעוו ,ײרעּפַאלק רעד ןופ םרַאל רעד ןעמוקעג זיא

 םעד רַאּפ ןוא רעסַאװ םעד ןופ שיורעג םעד רַאפ ןעקָארשרע ךיז טאה עטנַאציצָאר

 םַאזגנַאל ךיז טאה א טניהורעב םהיא טאה טָאכיק ןָאד ;ּפעלק איד ןופ םרַאל
 ןירעלהעּפעב ןייז וצ ןעצרַאה ןעצנַאנ ץ'טימ גידנעבעגרעביא ךיז ,ךַאלזייה איד וצ טקורעג
 רעזיד ןיא ןוא גָאט ןעכילקערש ןעזיד ןיא ןהעטשייב םהיא לָאז איז זַא ,גידנעטעב ןוש
 םהיא לָאז רט ,ןעטעבענ טָאג ךיוא רע טאה ייברעד ;גנומהענרעטנוא רעכילרהעפעג

 ןעניוצעגסיוא טאה רע ,טייז ןייז ןופ ןעטָארטענבָא טינ טאה ָאשטנַאס ,ןעזָאלרעּפ טינ

 סיעטנַאניצָאר ןעש'יווצ טכוזעג טאה ןוא ,טנעקעג טאה רע איװ לעיפ יוזא זלַאה ןייז
 ןענייז אייז .קערש אזַא ןעפרָאװענּפױרעה םהיא ףיוא טאה עכלעוו ,ךַאז איד סיפ
 יא גידנעוועריקרעפ ךיז ןעבָאה ןוא ,רעטייוו ןעלייא טרעדנוה רהעפעגניא .עגנַאגענבָא

 ןעכילקערש םעד ןופ ךַאזרוא עגיצנייא ןוא ערהאוו איד ןהעזרעד זלעפ םעד ןופ גָאר א
 --- ןעווענ ןענייז סָאד ; טכַאנ עצנאג א ארומ ןיא ןעטלאהעג יז טאה סעכלעוו ,שיורעג
 סָאװ ,להימ-בוט א ןופ ןרעמַאה סקעז -- רעזעק רעבעיל ,טינ םורדרעפ ןייק באה

 טָאביק ןָאד סלַא ,ײרעּפַאלק עכילקערש איד טכאמעגנָא ןוא טייברַאעג רדסכ ןעבאה

 .סורדרעפ ןופ טרענייטשרעפ איו ןוא םוטש ןעראוועג רע זיא ,ןהעזרעד אייז טאה

 א טימ םאה רע רע איװ ,טקרעמעב טאה ןוא טקוקעגנָא םהיא טאה ָאשטנַאפ
 קוק א ןעבעגענ ךיוא טאה טָאכיק ןָאד ,ּפָאק םעד ןעזָאלעגבָארעה ענעימ רעטמעשרעפ

 ןעקַאב ענעזָאכבענפוא ענייז ףיוא ןוא ליוש = ייז ןָא ןהעזטנ טאה ןוא ץָאששנַאכ ףיוא
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 זיו ןוא ; רעטכעלעג א טימ ןעצַאלּפסױרעה ליװ רע סָאד ,םינמס ליױמ ןייז ףיוא א

 רעגערטידליש ןייז ןופ קילבנא םעד ייב רע טאה הטומ וצ ןעוועג זיא םהיא טוג טינ

 ,ןהעוענ ָאשטנַאס טאה םױק א ;ןעכַאל ןופ ןעטלַאהניא טנעקענ טינ ךָאד ךיז

 "עג ַאזַא טימ ןעסָאשעגסױא רע טָאה ,בייאנָא םעד טכַאמַײג טָאה ררעה ןייז סָאד

 רע םוא ,ןעטייז איד ןעטלַאהוצ טזומענ סעקַאלוק עדייב םימ טאה רע סָאד ,רעטכעל
 | ,ןערעוו טצַאקּפוצ טינ לָאז

 ןעמונעג רעדעיװ רע טאה לָאמ רעיפ ןוא ליטש ןעבעילכעג רע זיא לָאמ רעיפ
 טָאכיק ןָאד טאה סָאד גידנטהעז ;רעהירפ איו טּפַארק רעניבלעז רעד טימ ןעכַאל

 :ןָאט ןעשיטָאּפש ַא טימ טנָאזעג םהיא וצ טאה ןוא ל?עװייט םוצ ןעטלָאשעג ךיז

 םימ טלעוו רעד ףיֹוא ןעטוקעג ןיב ךיא סָאד ,ָאשטנַאס דניירפ ,ןעסייוו טסזמ אֹודע

 איד ןעבטלוצפיוא רעדעיוװ ןעטייצ ענרעזייא עזיד ןיא םוא ,לעמיה ןופ ןעליו םעד

 דעב ןענייז סע ןעמעוו ריפ ,רעד ןיב ךיא .טייצ ענעדלָאג איד רעדָא עטעדלָאנרעּפ

 ,רעטייוו ןעגנַאגעג רע זיא ױזַא .ןעטַאהט-נערלעה ןוא ןעכאז עסיורג ,ןערהַאפעג ןעטלַאה

 טרעהעג ןעבאה ייז ןעוו ,רעהירפ טנָאזעג םאה וע עכלעוו ,רעטרעוו איד גידנרזחרעביא

 ָאשטנטס סָאד ,ןהעזעג רעבָא טאה טָאכיק ןָאד סלַא ,ײרעּפַאלק עכילקערש איד

 רע סאד ,סעכ ןיא ױזַא ןערָאװעג רע זיא ,טכַאמעג ניטסול םהיא רעביא ךיז טאה

 ,ּפעיק אייווצ עכלעזַא ןעבענעג םעד טימ םהיא טאה ןוא ,זעיּפש ןייז ןעמונעג שאה

 רע טלָאװ ןעלסקא איד ןיא טינ ןוא ּפָאק ןיא ןעּפָארטענ םהיא טלָאװ רע ןעוו סָאד

 ,םישרוי ענייז וצ ןעדייס ,עטסנעיד איד ריפ ןיױל םעד ןעבענ וצ ןעמעוו טָאהעג טינ ןיוש

 ױזַא ןערָאװעג טלהָאצעב סַאּפש ןייז ריפ זיא רע סָאד ,ןהעזעג טאה ָאשטנַאס םלַא

 טאה א ,רעטייוו ךאנ ןהעג טינ לָאז ררעה ןייז זַא ,טַאהענ ארומ רע טאה ,טונ

 רעווש ךיא ןעד ,ררעה ןיימ ,זייב ױזַא טינ טייז; ; תווינע סיורג טימ טנָאזעג םהיא וצ

 *,טסַאּפשעג רָאנ טע בָאה ךיא ,טָאנ ייב ךייא

 ;טָאכיק ןָאד טרעּפטנעענ טאה *?טינ סאּפש ךיא רעבָא ,טקאּפשענ טסאה אוד,

 "עב להימ-כוט רעד טָאטשנָא טלָאװ ךיא ןעװ ,ררעה רעניסַאּפש ןיימ ,וצ רָאנ רעה,

 הטומ םעד טאהעג טינ ןעד ךיא טלָאװ ,רעײטנעבַא סעכיקרהעפעג א טנעגעג

 ןעדעי ןענעקרעד ֹוצ בױחק רעטיר סלַא ןעד ךיא ןיב ?ןעפּפמעס וצ טימרעד

 רעדָא ןעלהימ-כוט הפ טמוק סע בױא ןעסיװ ןוא ,שױרענ סעדעי ןוא םרַאל

 אוד ןוא ןהעזעג טינ ןעלהימ-םוט ןייק ןעבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא זַא ,טרפב ןוא ? טינ

 טסָאה ןערָאװעג ןעסקַאווענפיוא ןוא ןערָאבעג יז ןעשיווצ טסיב אוד סָאװ ,רעוּפ סלָא

 להימ-בוט רעד ןופ ןרעמַאה סקעז איד טָא לעדנַאװרעּפ ,ןענעק טפרַאדעג רעסעב יז

 רערָא ןייווגיצנייא רימ וצ ןעמוקוצ אייז זָאכ ןוא ןעזעיר עכילקערש ץוט עבלַאה א ןיא
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 ,םיורעה סיפ איד טימ ןערהעקרעביא טינ ןעמעלַא יז לעװ ךיא ןעוו ןוא ,ןעמַאװצ עלַא

 *,סאּפש ןעכַאמ ןַאד רימ ןופ וטסעוו

 זא ,הדומ ןיב ךיא; ;ָאשטנַאס טרעפטנעענ טאה ?,ררעה ןיימ ,ןיוש גונעגא
 רימ איו יוזא ,ןענָאז טייקנידעננ רעייא רימ לָאז רעבָא ;ניטסול וצ ןעוועג ןיב ךיא
 ןעלעוו עבלעוו ,רעײטנעבַא עלַא זַא ,ןעבענ לָאז טָאנ -- דניירפ-טונ רטדעיוו טצעי ןענייז
 סַאּפש ןעוועג טינ ןעד סע זיא -- סעזיד איו ןהענבָא םוג ױזַא ןעלָאז ןענגעגטב ךייא

 "עו ?עקָארשרעד רַאפרעד עדייב ךיז ןעבאה רימ איו ,ןעלהעצרע וצ ןוא ןהעז וצ
 ןייק ךייא טאה רהיא סָאד ,ןיוש ףיא סייוו טייקנידעגנ רעיא ןופ ןעד ,ךיא סנעטסניג

 * ןעקָארשעג טינ רָאָאה

 ?נוא סָאװ סָאד זַא, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",טינ ךימ ןעקייק ךיא;
 ,גיהטיונ טינ ערַארג זיא סָאד ןעלהעצרע רעבָא ; ךילרעכעל גונעג זיא טנענענעב טאה
 * .ךַאז א ןיא טקניּפ ןעניטכיר םעד ןעפערט עלַא טינ לייו

 טסואוועג טייקנידעננ רעיא טאה, ,טרעפטנעעג ָאשטנַאס טאה *,רַאפרעד;

 ץא ּמָאק ןיא טלעיצענ רימ טאה רהיא ןעװ ,טקנוּפ ןעניטכיר םעד ןיא ןעפערטמ וצ

 ךימ באה יא סָאװ ,ןײלַא רימ ןוא טָאג קנַאד א ;לעסקַא ןיא ןעפָארטעג רימ טאה

 טהעג שעװ רעד ןיא ןעד ,סױא טינ טכאמ סע רעבָא .טייז א ןַא קור א ןעבענעג

 טנָאז ,ץימש םהיא טינ רעד ,דניק ןייז טבעיל סע רעװ ,טיורעה (ןעקעלפ עלַא) סעלַא

 רענעיד ערעייז ןעגָאז ןעררשה איד ןעו סָאד ,טרעהעג ךיא בָאה םעדועסױא ;8

 רעדָא ,ןעזיוה רָאָאֹּפ א הנתמ א םעדכאנ ךיילנ יז ייז ןעבעיג טרָאװ בָארג א םעּפע

 רָאאּפ א הנתמ א ןעבעג וצ ,ּפעלק ךָאנ ,עדָאמ א רעטיר איד ייב זיא טכייללעיּפ
 | "'השבי רעד ףױא תוכולמ רעדָא ןעלזניא

 אוד סָאװ סעלַא זַא, ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ?,ןעלַאפ ױזַא ןעק ?רונ רעד,

 טבש טסאה אוד ןעוו .ןעוועג זיא סע סָאװ ָאזלַא סעגרעפ ,ןערעוו םיוקמ לָאז טסגָאז

 ,ועקנַארעג ןעניציה םעד ןעקרַאטשרעביא טינ ןעק שנעמ א סָאד ,ןחעטשרעפ וטסעוו
 רימ טימ טסלָאז ;ףאז ןייא ןעסיװ רעטייװ טסלָאז וא ,ןָא םהיא טמוק רעכלעוו
 ,ןעזעלעג בָאה ךיא עכלעװ ,רעכיב-רעטיר עלעיפ איד ןיא ןעד ,ןעדער לעיפ טינ רעטייוו
 ױזַא רעטיר ןייז טימ טאה רענערטדדליש א סָאד ,ןענופעג טינ לָאטנײק ךיא באה

 ;ירלוש ערייב רימ ןענייז גידנעגָאז תמא םעד ; רימ טימ אוד איו טרעדױלּפעג לעיּפ
 .ךיא ןוא ,ץראיךרד גינעוו יוזא רימ רַאפ טסָאה אוד סָאװ ,םעד טימ אוד ; םעד ןיא

 עד ,ןילאדנאנ שטָאכ  ,ןייז וצ ףרַאד סע איװ טינ ךימ טלַאה ךיא סָאװ ,םעד טימ

 רע ט סע 9 רעד ןופ ףארג ןעװעג זיא ,ןעיללַאג ןופ סידאמא ןופ רענערט-דליש

 סינ םרערנַא םהיא טימ טאה רע סָאד ,רימ ןעועל ןענעוטסעד ןֶפ לעזניא
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 ןענַאטשעג טינ זיא ןוא דנַאה ןיא לעטיה ןייז ןעטלַאהטג טינ טָאה רע ואוו טדערעג

 ןעשיקרעט םעד ףױא ,רעּפרעק םענעגיובעגנייא ןַא ןוא ּפָאק םענעזָאלענבָארעה ַא טימ
 -ַאסַאנ רעגערט-דליש ס'רָאַאלַאג ןָאד ןופ ןעגָאז ןיוש ןעמ לָאז סָאװ טנייה .רעגייטש

 רעגידריווקרעמ ןייז ןופ ןעכייצ םוצ סָאד ,רעגידעגייווש אזא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לַאֿפ

 ןייא רָאנ ןעמָאנ ןייז עטכישעג עניטביר ןוא עסיורג איד טנהָאמרעד טייקגידעגייווש

 וטסנעק ,ָאשטנַאס ,טגָאזעג ריד בָאה ךיא סָאװ ,םעד םעלַא ןופ ? לָאמ סעניצנייא

 ןוא רעטיר ,רענעיד א ןררעה ,תרשמ ןוא תיבה-לעב ןעשיווצ סָאד ,ןעמווענסיורעה

 ךיז רימ ןעלעוו רעטייוו ןיא ןָא טנייה ןופ ;דיישרעטנוא ןא ןייז ףרַאד ,רעגערט-דליש

 רָאָאה ןייא רעדעיװ לָאמ א ךָאנ ךימ טסעוו אוד ןעוו ןוא ,גנוטכא רהעמ טימ ןעלדנַאהעב

 ןחעג טעװ סע .ה .ד) נורק םעד ריפ טכעלש ןייז סע טעוו ,סעכ ןיא ןענניירבניירעה

 טכלעוו ,ןעקנַאשעג איד ןוא ןעגנוניולעב איד  ,(ןייטש ן'רעביא ורק םעד טימ איו

 ןעלָאז אייז וליפא ןעוו ןוא ,טייצ רעד ןיא ןעמוק ןיוש ןעלעוו ,טגָאזענוצ ריד בָאה ךיא

 ףרעפ ןיוש דיד בָאה ךיא איו ,ןהעג ןערָאלרעּפ טינ ךָאד ןיול ןייד טעװ ,ןעמוק טינ

 *.טרעכיז

 ,ָאשטנאס טגָאזעג טאה ",ןהעש ווא טוג זיא טנָאז טייקנידעננ רעיא סָאװ

 טינ תונתמ איד ןופ טייצ איד טעװ טבייללעיפ -- ןעסיוו ועלעװ טלָאװ ךיא רעבָא;
 איו -- ןיילא טלַאהעג ן'טימ ןעלעטשנעדעירפוצ ןעפרַאד ךימ לעװ ךיא ןוא ןעמוק

 "נַאװ ַא יב ןענירק רענערט-דליש א ןעטייצ טנעי ןיא טנעקעג טָאה ךרע ןַא לעיפ

 רעדָא טַאנָאמ ןופ ןיול רייז טכַאמעגבָא ןעבָאה אייז בוא ןוא ,רעטיר ןעדנרעד

 *,סערַאילומ איוו ,,נָאט ןופ

 ןעבָאה רענערט-דליש ענעי זַא} ,טַאכיק ןָאד טדעפטנעעג טָאה *,ביױלג ךיא;

 ףױא ןעזָאלרעפ ךיז ןעבָאה אייז ןרעדנָאז ,ןױל ןעטמיטשעב ַא ריפ טנעידענ טינ

 בָאה ךיא סָאװ ,האיוצ רעטכַאמרעּפ ןיימ ןיא ריד בָאה ךיא שטָאכ ןוא ;טייקלעדע

 סא ןָאהטענ רָאנ סע ףיא באה ,סעסיוועג סעּפע טמיטשעב ,זיוה וצ ןעזָאלענ

 איד ןופ ןעטייצ עגירעיורט עזיד ןיא סָאװ ןעסיװ טינ ןעק ןעמ לייוו ,טייקגיטכיזרָאפ

 רענעי ףיוא לָאז המשנ ןיימ זַא ,טינ ליװ ךיא ןוא ,ןעכַאמ ךיז ןטק רעטיר עדנרעדנַאװ

 . ,אשטנַאס ,ןייז ןעסיו טסלָאז אוד ןעד ; טייקגיניילק א ריפ ןעדייל ןעּפרַאד םלעוו

 ןופ דנַאטש רעד איו ךַאְז ערעכילרהעפעג ַא טלעװ רעד ןיא טינ טּבעינ סע סָאװ

 ?רעײטנעבַא

 -להימ איד ןופ ײרעּפַאלק איד ;טנָאזענ ָאשטנַאס טאה ",תמא זיא סָאר;

 ַאזַא ןופ ץרעה סָאד ןעקערש וצ ןוא ןעגיהורנואעב וצ ;גונטג ןעוועג זיא ןיײלַא ןרעמַאה
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 ארי 8. + + + טטעפטעצעפא

 טצעי ןופ סָאד ,ןייז רעכיז טנעמ רהיא ,זיא טייקגידענג רעיא איו ,רעש 'ו ןעשיזלעה

 רעביא ןעכַאמ וצ גיטסול ףימ ,ןענפע טינ ןעּפיל עניימ רהעמ ןיוש ךיא לעװ ןָא

 ןעכילריטַאנ ןיימ ןוא רעלהעפעב ןיימ סלַא ןערהע וצ ךייא ןרעדנָאז ,םיקסע ערעייא
 * .רַאה-רעביוא

 טָאה "?,טלטוו רעד ףיוא ןייז םימי ךיראמ וטסעוו ןָאהט ױזַא טסע:! אוד זאא
 ןטטלַאה ךילרהע ןעמ ףרַאד ןעמַאמ ןוא ןעטַאט ךָאנ םירָאװע ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ
 *.טנעי'ו ןעפ עבלעוו ייב ,איד
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 .91 לעמיּפאק

 ןוא לעטיה ם'ָאנירּבמַאמ ןופ םניוועג ןעכייר םעד ןוא רעײטנעבַא ןעסיורג םעד ןעגעוו

 - "גער וצ לעסיב א ןעבױהעגנָא טָאה טייצ רעד ף*
 ןיא ןחעגניירעה טלָאװענ טָאה ָאשטנאס ןוא ,,ןענ

 אזַא טהענ טָאה טָאכיק ןָאד רעבָא ,להימ-כוט איד

 סַאװ סַאּפש םעד ןענעװ ,טרָא םננטי ריפ לעקע
 טינ ןפוא םושב טאה רע סָאד ,ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא

 רעבירעד ךיז ןעבאה ייז .ןיהַא ןהענייירעה טלָאװעג

 ףיורעה ןענייז ןוא טייז עטכער איד ףיוא ןעמונרעפ

 אייז ןעבלעוו טימ ,םעד ןופ געוו רעדנַא ןא ףיוא

 גנאל טאה סע גָאט ןענידרעהירפ ןעננַאנענ ןענייז

 'פיוא גידנענָארט רעטייר ַא ןעמוקנָא ןהעזענ טאה טָאכיק ןָאד ןוא טרעיודעג טינ

 ןהעזרעד םהיא טאה רע איװ .רלָאנ איו טניישענ טאה סָאװ ,ךָאז א סעּפע ּפָאק

 ןייק ָאטינ זיא סע ,ָאשטנאס ,ביולנ ךיאק/ : רענערט-דליש ןייז וצ טנָאזענ רע טאה

 עכלעוו ,עקיטקַארּפ רעד ןופ עלַא ןעמוק יז לייוו ,תמא ןייז טינ לָאז סָאװ טרָאװכירּפש

 סעכלעוו ,טרָאװכירּפשי סאד טּפױהרעביא ,ןעטּפַאשנעסיװ עלַא ןופ רעטומ איד זיא

 ,לייוו ,סאד גָאז ךיא  ,ןעפָא ערעדנַא איד זיא טכַאמרעפ זיא ריהט ןייא ואװ ;טנָאז

 רימ סָאװ ,םעד ןעגענ ריחט איד טכַאמעגוצ ןעטכענ זנוא ריפ טאה לזמ סאד ןעוו

 ריפ טצעי סע טנעפע ,ןעכהימ-כוט איד טימ טרָאנענבָא זנוא טאה ןוא טכוזעג ןטבאה

 ךיש ןעוו ןוא ; רעייטנעבש סערערעביז ןוא סערעסער א ריפ ריהט רעדנַא א ףיױא זנוא

 םינ ךימ ךיא ןעק טצעי ןעד ,דלוש ןיימ רעטױל ןייז סע טעװ ןעמוקייב טינ סע לעוו

 גייוו ,סאד גאז ךיא .טכאנ רערעטסניפ א טימ רעדָא ןעלהימ-בוט םימ ןענידלושטנע
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 ןייז ףױא טגָארט רעצלעז/ רענייא ,טינ תועט ןייק באה ךיא בוא ,ןָא טמוק ןעטרָׁש-

 עכלעוו ,העובש איד ןעבענעג באה ךיא ןעכלעוו ןענעװ ,קעטיה ס'ָאנירנמַאמ ּפָאק

 | *'טסייוו אוד

 טאה ",ררעה ןיימ ,טוהט רהיא סָאװ רהעמ ךאנ ןוא ,טנָאז רהיא סָאװ טהעז,

 ,ןעלהימיכוט ןייז רעדעיוװ ןעלָאז סָאד זא ,ןעלעוו טינ טלָאװ ךיא ןעד , ,ָאשטנַאס טגָאזעג

 ".תוחומ ערעזנוא ןעביירוצ ןוא ןעּפַאלקוצ ןעלָאז סָאװ

 סָאד טאה סָאװ, {טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה .*! ועמהענ ךיד לָאז לעװייט רעד, |

 י; ןָאהט וצ ןעלהימ-בוט איד טימ לעטיה

 טנעמענ טלָאװ ךיא ןעוו רעבָא, ;טנָאזעג ָאשטנַאס טאה *,טינ סייוו ךיא;

 ףעיא סאד ,תויאר עכלעזַא ןעבעג טנעקעג ךייא ךיא טלָאװ ,לָאמ ַא איוו ןעדער
 רהיא סָאװ םעד טימ תועט ַא טאה רהיא סאד ,ןעגייצרעביא ךיז טלָאװ טייקגידעגג

 *.טגָאז

 רעיירטנוא אוד ,גָאז ךיא סָאװ םעד טימ ,תועט ַא ןעבָאה ךיא ןעק יוזא איו;

 ,רעטיר םעד טינ ןעד אוד טסהעז ,רימ נָאזא ;טגָאזטג טָאכיק ןָאד טאה ? רעלפייווצ |

 לטטיה םענעדלָאנ ַא טנָארט ןוא דרעפ ןעיורג ןייז ףױא ןענענטנע זנוא טמוק רעכלעוו
 | | יילםָאק ןיפיוא

 ַא זיא} ,ָאשטנַאס טנָאזענ טאה ",ןענעקרעד ןוא ןהעז ןעק ךיא סָאװ סעלַא;

 טנָארט רעכלעוו ןוא ,רעניימ איוו עדַארנ לעזע ןעפיורנ ַא ףיױא טציז רעכלעוו ,ןַאמ

 | ",טלעקניפ סָאװ סעפע ּפָאק ן'פיוא

 הענ, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה ??לעטיה ס'ַאנירבמַאמ ךָאד זיא סָאד,

 ךיא איו ,ןהעז אוד טסעװ ,ןיילַא םהיא טימ ךימ זָאל ןוא טייז א ןָא לעסיבא געװַא

 סעזיד ןעניטרעּפבָא -- ןערעילרעפ וצ טייצ ןייק םוא -- טרָאװ ןייק גידנעגָאז טינ לעװ

 גנַאל ןופ ןיוש באה ךיא סָאװ ,לעטיה סָאד טכַאמ ןיימ ןיא ןעמוקעב ןוא רעייטנעבַא

 *ןעשנואוועג

 ךיא רעבָא, ;ָאשטנַאס טנָאזעג טָאה ",ןהעגגעווַא ןיוש ךיא לעװ טייז א ןָא;
 -בוט טימ עטכישעג א ְךָאנ ןייז טינ לָאז סע ןעבענ לָאז טָאג ,לָאמ ַא ךָאנ גָאז

 | *.ןעלהימ

 ,טָאביק ןָאד טרעפטנעענ טאה ?,רעדורב ןיימ  ,טגאזעג ןיוש ריד באה ךיא,
 ןענעוו ןטטכַארט טינ וליפא ,ןענהָאמרעד טינ רהעמ ןעלהימ-כוט איד רימ טסלאז אוד,

 א ףאנ טפעוו אוד ןעוו המשנ ןייד ןעלהָאמוצ ריד לעװ ךיא זַא ,רעווש ךיא ןעד ;ײז

 ,ןעלהימ איד ןעגעו ןעדער לאמ
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 טינ לָאז ררעה ןייז טַאהעג ארומ טאה רע ;ןענעיושענ טאה ָאשטנַאס

 םעד טימ ,גידכַאליײק יזַא טנָאזענסױרעה טאה רע סעכלעו ,טרָאװ ןייז ןעליֿפרע
 זיא ,ןעהעזענ טאה טָאכיק ןָאד עכלעו ,רעטיר םעד טימ ןוא דרעפ ן'טימ ,לעטיה

 עבלעוו ןופ ,רעפרעד אייווצ ןעווענ ןענייז דנענעג רענעי ןיא : ױזַא ןעוועג השעמ איד
 רעברַאב ןייק ןוא קײשּפַא ןייק טאהעג טינ טאה סע סָאד ,ןיילס ױזַא ןעוועג זיא סנייא

 טייוו טינ ןענופעג ךיז טאה סעכלעוו ,רעבָא ערעדנַא סָאד ; (אפור ,רערעש"רָאָאה)

 םעד ןופ רעבראב רעד טָאה רעבירעד ןוא ,ןעכַאז עדיינ טַאהעג טָאה ,ןעזיד ןופ !

 ןא הא רעדָא ןַא ןענפע וצ םענייא ,ערענעלק סָאד טנעידעב ףךױא ףרָאד ןרעסערג

 גידנעטייר ןעמוקעג זיא רעּברַאב רעד עכלעוו וצ  ,דרָאב ןייז ןעמהענוצבָארעה ןרעדנַא

 עדַארנ טײצ רעד רעטנוא טָאה סע איו ױזַא .,ןעקענ-ריזאר ןייז גידנענניירבטימ

 טבייללטיפ זיא סעכלעוו ,לעטיה ןייז ןעציש וצ םוא רע טָאה ,ןעננער וצ ןעבױהעגנָא

 -ענסיוא ױזַא ןעוועג זיא סעכלעוו ,ןעקעב ן'טימ ּפָאק ןייז טקעדעגרעבירעה ,יינ ןעװענ

 איו ,ןעטירעג טָאה רע .ליימ ּבלַאה ַא רַאפ טעשטשילנעג טָאה סע סָאד ,טרעייש

 טָאכיק ןָאד ךיז טאה רעבירעד ןוא ,לעזע ןעיורג ַא ףױא ,טגָאזעג טָאה ָאשטנַאס

 ; לעטיה"רעטיר ַא ןוא רעטיר ַא ,דרעפ ןעסיורג ַא ןעהעזענ טָאה רע זַא ,טעדליבעגנייַא
 -נַאפ רעכילרעטיר ןייז וצ טסַאּפעוצ רע טָאה ,ןעהעזענ טָאה רע סָאװ סעלא לייוו

 רעד סָאד ,טקרעמעב טצעי טָאה רע סלַא ,ןעקנַאדעג עשהערדוצ ענייז וצ ןוא עיזַאט |

 טימ ןעּפָאלעג םהיא ֹוצ רעטרעוו ןהָא רע זיא ,טנעהָאנ ןעמוקעג זיא רעטיר רעמירָא

 םהיא ,ןעפיול טנעקעג רָאנ טָאה עטנַאניצָאר איװ לענש ױזַא זעיּפש ןעטנעלעגנייא ןַא
 םהיא וצ רע טָאה םהיא ןופ טנעהָאנ ןעװעג רעבָא ןיא רע ןעװ .ןעכעטשוצכרוד

 רעדנעלע אוד ,ךיד גידייהטרעפ, : ןעפיוק ןופ גידנעטלַאהּבָא טינ ךיז ,ןעפורעגסיוא
 ",טכער טול טמוק רימ סָאװ סָאד געװַא ךיילנ רימ בעיג רעדָא ,עקרוש

 ַאזַא גידנעפיול ןעהעזעג ךיז ןענענ טכירעננוא ױזַא טָאה רעכלעוו ,רעברַאב רעד

 סלא ,זעיּפש םעד ןופ ןעציש וצ ךיז איו טסואווענ טינ געװ רעדנא ןייק טָאה ,חור

 רעקנילפ רע זיא ררע איד טרהירעב רע טָאה םיוק ןוא ,לעזע ןייז ןופ ןעננירּפשוצבָארעה

 סָאד ,לענש ױזַא ןעּפָאלעגנעװַא זיא ןוא ןעננורּפשעגמױא רעדעױװ שריה ַא איו
 -עג דרע רעד ףױא טָאה רע .,ןענָאיכָאנ טנעקעג טינ םזחיא טלָאװ דניוו רעד ליפא
 ןוא ןעדעירפוצ ןעועג זיא טָאכיק ןָאד ןעכלעו טימ ,ןעקעב-ריזַאר ןייז ןענעיל ןעזָאל

 איװ ןָאהטעג טָאה רע סָאװ ,נולק ןעוועג זיא רענעידנעצענ רעד סָאד .,טגָאזעג טָאה

 -- רעכלעוו ןענעוו ,ךַאז איד ןהייצ ענענייא איד טימ בָא טסייב רעכלעוו ,רעביב רעד

 - ןעסייהעג טָאה רע ,טגָאיעגכָאנ טרעװ רע -- םהיא טגָאז להיפעג סענעגייא ןייז איו

 טָאה ןוא ןעקעב סָאד ןעבייהענפױא טָאה רע ,לעטיה טָאד ןעבייהפיוא ן'אשטנאס
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 ַא הטרעוו זיא סע ןוא ןעקעב סעטנעכייצעגסיוא ןא ןיא סָאד ,טָאג ייבק :טגָאועג

 ןָאהטעגנָא ךיילנ סע טָאה רעכלעוו ,ןררעה ןייז טגנַאלרעד סע טָאה רע ",לַאער

 איד ןעניפעג וצ םוא רערעדנַא רעד וצ טייז ןייא ןופ טהערדטנ ןוא ּפָאק ן'פיוא
 "עג רעד} !טנָאזענ רע טָאה ,ןענופענ טינ סע טָאה רע טלַא ןוא ,עקסַאמ-רטטיר
 ןעסיורג ַא ןעבָאה ןומ ,ןערָאװעג טרעימשעג זיא לעטיה סעזיד ןעבלעוו ריפ רענעידנעצ

 ".ופרעד טפלעה ןייא טלהעפ סע סָאװ ,דָאש א רעבָא זיא סע ;ּפָאק

 ,לעטיה א ןעקעב"ריזַאר סָאד ןָא טפור רע איו ,טרעהעג טָאה ָאשטנַאס סלַא
 -עגנייא דלַאב רעבָא ךיז טָאה רע ,ןעכַאל ןופ ןעטלַאהנײא טנעקעג טינ ךיז רע טאה
 סעכ ןיא ןעוועג גנַאל טינ זיא ררעה ןייז סָאד ,טנהָאמרעד ךיז טָאה רע לייוו ,ןעטלַאה
 .ןעכַאל ןייז ריפ

 ,טָאכיק ןָאד טנערפענ טאה 77 אוד טסכַא2 סָאװ ןופָא

 םעד ןופ ,ּפָאק ןעסיורנ םעד ןופ, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ?,ךַאל ךיא;

 -ריזַאר ַא וצ ךילנהע ױזַא ןיא רע ; טרעהעג לעטיה סעזיד ןעכלעוו וצ ,רענזיידנעצעג
 ײ,ייא ןַא וצ ייא ןא איוו זעקעב

 ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *? ָאשטנַאס ,ןייא טלַאפ רימ סָאװ אוד טסייוו
 -ַאפעגניירעה לָאמ א זיא לעטיה ןעטרעביוצעב םעד ןופ קיטש סעזיד זא ,ביולג ךיא;
 ןוא ןופרעד הטרעוו םעד טסואוועג טינ טאה רעכלעוו ,םענייא וצ דנעה איד ןיא ןעל
 רע טָאה ,ןָאהטעג טָאה רע סָאװ גידנעסיװ טינ ןוא  ;ןעצעש וצ סע טסואוועג טינ
 םוא ןעצלָאמשוצ ,דלָאג ןופ זיא סָאד זַא ,ןהעזענ טָאה רע לייוו ,טפלעה ערעדנַא איד
 רע טָאה ,טסקרעמעב אוד איו ,טפלעה עזיד ןוא ,ןעמהענוצסיורעה דלעג ןופרעד
 סָאד סָאװ סייוו רעכלעו ,ךיא רעבָא ,רעברַאב ַא ןופ ןעקעב ַא ןיא טלעדנַאװרעּפ
 ןעטסרע םעד ןיא ןוא ,גנולדנאוורטפ רעד ןענעװ גינעוו ךימ רעמיקעב ,ן'תמא ןיא זיא
 טעוװ סע סָאד ,ןעטכיררעפ טוג ױזַא ןעזָאל סע ךיא ?עװ ,דעימש א ןיפענ ךיא ואוו ,טרָא
 ַא טָאה ןערעימש איד ןופ טָאג רעד סעכלעװ ,םעד ןענעג ןעמעש ןעפראד טינ ךיז
 טימ ךימ ךיא לעװ עלייװרעד .ןעטכאלש איד ןופ טָאנ םעד ריפ טכאמעג לָאמ
 ,טשינרָאג אי רעסעב רעמיא זיא סעּפע ןעד ,ןענעק לעװ ךיא איו ןעצונעב םהיא
 -רענייטש ןופ ןעצישעב ֹוצ ךימ ןייז גונעג טוג זנוא םע טעװ םנעטסגינעו ןוא
 | ".ןעפרַאװ

 ןעפרָאװעג טינ ןעלָאז רענייטש איד עוו, ,אשטנאס טגָאזעג טאה *טביילקעיפא
 ןעבָאה יז ןעוו ,ןעעמרַא ייווצ איד טימ טכאלש רעד ןיא איו ,סרעּפרַאװ טימ ןערעװ
 טימ שַאלפ איד ןעכָארבוצ ןוא רענהײציקַאב איד ןענָאלשעגסױא .םייקנידעגג רעיא



 | ,1 ףוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטנישעג 184

 עניס טײּפשענסױא טינ רעיש ּבָאה ךיא ןעכלעוו ןופ ,םַאזלַאב ןעטשנעבעג םעד

 . | *י.םירעדעג
 "עג טאה ?,טינ ךימ טרעמיק םַאזלַאב םעד ןערָאלרעּפ בָאה ךיא סָאװ סָאדא

 "טיוא טּפעצער סָאד קנעדעג ךיא סָאד ,ךָאד טסייוו אוד, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנע
 *.נינעוו

 ףיא ןעוו רעבָא, {ָאשטנַאס טנָאעג טאה ,גינעווסיוא ךיוא סע ןעק ךיא;-

 ןעברַאטש ךיא לעװ ,ןעבעל ןיימ ןיא לָאמ ןייא ךאנ ןעכוזרעפ רעדָא ןעכַאמ סע לא

 - עכלעו ייב ,ןעכַאז עכלעזא ןיא ןעזָאלוצניײרעה ןעטיה ךימ לעװ ךיא ןוא ,טרָא ן'פיוא
 ףניפ עניימ עלַא טימ ןיוש לעװ ךיא ןעד ,ניהטיױנ ןעבָאה טּפעצער סעזיד לָאז ךיא

 ןרעדנא ןייק ךוא ןוא ןערעװ וצ טעדנואוורעפ טינ לאמנייק ןעבעג גנוטכַא םישוח

 יטק "טקעדענ, ןערעװ טינ לָאמ ַא ך ָאנ לעװ ךיא בוא, ,ןערנואוורעפ וצ טינ

 ּוא ןעטיהרעפ רעמיא טינ ךיז ןעמ ןעק ןעקילגנוא עכלעזַא ןופ לייוו ,ןענָאז טינ ךיא

 ינייא ,ןעלסקַא איד טימ ןעשטעווק רָאנ ,ןָאהט טינ ךאז ןייק ןעמ ןעס ןעמוק יז ןעוו

 א לַאזקיש סָאד ואוו ןהענ ןעזָאל ןוא ןעניױא איד ןעקירדוצ ,םעהטָא םעד ןעטלַאה

 *.ןעליוו עקעד איד

 ןעוו ,טָאכיק ןָאד טנָאזענ טאה *,ָאשטנַאס ,טסירק רעטכעלש א טסיב אוד,

 "עג לָאמניײא ריד טאה ןעמ עכלעוו ,ןעגנונידיילעב איד ןעסעגרעפ טינ טסנעק אוד
 ןעבַאמ וצ ךיז רענידנעטשנַא זיא ,ץרעה סעגיהטימסיירנ ,סעלעדע ןַא ריפ ;  ןעבעג

 וטסָאה ? סופ ַא ןעקנולעגסיוא וטסָאה ,ןעטייקניניילק עכלעזַא ןופ נידנעסיו טינ

 ןעזיד טסנעק ַאוד סָאד ,ּפָאס ןיא רעכעכ ןענירקענ אוד טסָאה רעדָא ּפיר ַא ןעכָארבוצ

 ןעוװעג רָאנ סָאד זיא ,טכיל א רַאפ ךיד טהעזעב ןעמ ןעװ 4 ןעסענרעפ טינ סַאּפש

 ,סַאּפש ַא ריפ ןעמונעגנָא טינ סע טלָאװ ךיא ןעװ ןוא ,ביירטרעפ-טייצ ןוא סַאּפש

 עכַאר ףיז ריפ םוא ,טלָאװ ךיא ןוא קירוצ טרהעקענמוא גנַאל ןיוש ךימ ךיא טלָאװ

 רעטבױרעגגטװַא רעד ןענעוו ןעכעירנ איד סלַא טכַאמעגנַא קילננוא רהעמ ,ןעמהענ וצ

 ַאעניצלוד ןיימ רעדָא ,,ןעטייצ רעזנוא ןיא טבעלענ טלָאװ איז ןעו ,עכלעוו ,אנעלעה
 איוו טייהנהעש אזַא ריפ ןעפוררעפ ןעװעג טינ סיוועג טלָאװ ,ןעטייצ ערהיא ןיא

 רעכלעוו ,ץפיז ַא ןעזָאקעגסױרעה טָאכיק ןָאד טָאה רעטרעװ עזיד ייב ?,טצעי זיא איז

 .סנעקלָאװ איד זיב טכיירנענ טָאה
 "טייצ ןוא סַאּפש ןייז סע געמ, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה "!ןעגעווטניימ ןופ

 סייוו ךיא .טסנרע ןייק סױא טינ ךָאד ךיז טזָאל עכַאר רעד ןופ לייוו ,ביירטרעצ
 םַאּפש רעד זַא ,ךיױא סיײװ ךיא ווא ,זיא סַאּפש סָאװ ןוא טסנרע סָאװ ךיוא רעבָא

 ןופ ןערעו טקעמענסיוא טינ לָאמניײק ןוא ּפָאק ןופ סיורעה טינ לָאמנייק רימ טו
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 טימ רימ ןעבַאמ סָאװ ,,טייז ַא ןָא ןענעלגעװַא סָאד ריִמיָאֹל רָאנ ; סעצײלּפ טניימ

 רעד סָאװ ,לעזע ןעסױרג א וצ ךילנהע רהעז סױא טקוק סָאװ ,דרעפ ןעיורג םעד
 טרַא רעד ךָאנ ?  ןיילא ןעזָאלעגרעביא טאה ,טנעיועב טאה רהיא ןעכלעוו ,שמַאגנוי
 טינ םהיא ךָאנ טעװ רע סאד ,ןעביולג וצ זיא חרב טכאמעג טָאה לרעק רעד איו

 רעטנעכייצעגסױא ןַא זיא סָאד זא ,דרָאב ןיימ ייב רעווש ךיא ןוא ,קירוצ ןעמוק

 | !לעזע

 איד ןרעדנילּפ וצ ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה ??,גנורהיפ ןיימ טינ זיא סע;
 ררעפ איד ןעמהענוצ טינ ךיוא ןעגעלפ רעטיר עדנרעדנַאװ איד .געיזעב ךיא עכלעוו

 "רעפ טאה רענעיז רעד ןעדייס ,סופוצ ןהעג רעטיר איד ןעזָאל ןוא ןרעדנא ןופ רענייא

 ןעמחענוצוצ טביולרע ןעוועג םהיא זיא לָאּפ ַאזַא ןיא ,ףּפמאק ןיא דרעפ םענעגייא ןייז ןערָאל

 ןעזָאל וטסלָאז ,ָאשטנַאס ,רעבירעד ,סניווענ-סנעירק סלַא דנייפ םעד ןופ דרעפ םעד

 ןייז איו דלַאב ױזַא ןעד ;הורוצ ,טסליוװ אוד סָאװ רעדָא ,לעזע רעדָא ,דרעפ ןעזיד
 ךָאנ ןערהעקמוא ךיז רע טעװ ,ןענַאד ןופ געװַא ןענייז רימ סאד ,ןהעז טעוװ ררעה

 | | | | *םהיא

 טגָאזעג טאה ",ןעמהענטימ ןעלעוו םהיא טלָאװ ךיא ןרעג איו ,סייו טָאג;

 טנייש רעכלעוו ,םעניימ ףיוא ןעטייבוצסיוא םהיא םנעטסגינעו רעדָא; ,ָאשטנַאס

 ,גנערטש רהעז ןייז גיטפַאהרהַאװ ןעזומ עצעזענ-רעטיר איד ,טונ רהעז ןייז וצ טינ רימ

 טלָאװ ךיא ;ןרעדנַא ןא ףױא לעזע ןיא ןעטייבוצסױא טינ וליּפַא ןעביולרע יז ןעוו
 איד טימ לעטָאז םעד ןעטײברעביא םנעטסנינעװ געמ ךיא בוא ןעסיװ ןעלעוו

 **? טנעמעיר

 ; טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,ןעגָאז טינ סיוועג ףוא ריד ךיא ןעק סָאד;

 רעסעב ןעלעוו רימ זיב ,עלייוורעד זַא ,ךיא קנעד ,לַאּפ ןעסיוועגנוא ןעזיד ןיא רעבָאש

 קרַאטש סע טסָאה אוד ןעוו ,טייב םעד ןעכַאמ וטסנעמ ,זיא ץעזעג סָאד איו ןעסיװ

 | *.גיהשיונ

 ,ָאשטנַאס טרעּפטנעעג טאה "!?ןָאזרעּפ ענענייא ןיימ ריפ איו ניהטיונ יוזא;
 ןעכַאז איד ןעטייברעביא וצ ןעמונעג ךיילג ךיז רע טאה סינּבױלרע רעזיד טימ

 - קיטשהירפ ןעסענעג עדייב יז ןעבאה םעדכָאנ ,לעזע ןייז טצופענסיוא ןהעש טאה ןוא
 וצרעד ןעבאה ןוא ,לעזעײקַאּפ םעד ןופ ןעמונענוצ ןעבאה ייז סָאװ ,גרַאװ"נטסע איד ןופ

 -בָא ץלֶא ךאנ ןעבאה אייז רעכלעוו ןופ ,?הימ ןופ לעכייט םעד ןופ רעסַאװ ןעקנורטעג
 ,ארומ איד ריפ ןעועג אייז ייב איז זיא טסאהרעפ ױזַא -- ןעגיױא ערעייז טרהעקעּ

 טורררעפ רעד ןוא ןרָאצ רעד איוו םעדכָאנ .ןעפרָאװעגנָא אייז ףיוא טאה איז עבלעו

 טינ ןוא ,טלעטשענפױא רעדעיוװ ךיז אייז ןעבאה ,טליטשענ ןערָאװעג איו ייב זיא
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 עדנרעדנַאװ ייב עדָאמ איד ןיא סע ?יײװ - געװ ןעטמיטשעב ןייק גידנעביילקסיוא

 עטנַאניצָאר ואוו ןעגנַאגענ יז ןענייז -- געוו ןעטמיטשעב ןייק ןעביילקוצסיוא טינ רעטיר

 לעזע רעד ןוא ; ןעליוו ןייז וצ ןעבעגענרעביא ךיז טאה ררעה ןייז לייוו ,טלָאװענ טאה
 םהיא טאה רע ןיהואוו ,ןעגנַאנעגכָאנ ןרענ םהיא זיא רנח ןוא דניירפ רעטוג סלאי

 םעד ףיוא ןעמוסעגנָא רעדעיװ דלַאב טרַא עזיד ףױא אייז ןענייז ךָאד ; טרחיפענ

 ןעטמיטשעב ַא ןהֶא לזמ ףױא רטטייוו ןעננַאגעג םהיא ףיוא ןענייז ןוא געװ-טּפױה
 ,ןאלפ

 רימ רהיא טעווא ?ררעה ןייז וצ טנאזענ ָאשטנַאס טאה סנעגעוורעטנוא
 טימ ןעטלַאהרעטנוא ךייא טימ רעדעיװ ךימ לָאז ךיא םאד ,ררעה רעבעיל ,ןעביולרע
 ,ןעגייווש וצ להעפעב ןעטרַאה םעד ןעבעגעג רימ טאה רהיא טייז ןעד ? ךערּפשעג
 עניצנייא ןייא רעבָא ,ןעצרַאה ןיא טליופוצ רימ ייב ןעכַאז עגינייא ענהעש ןיוש ןענעיל
 ןעזָאל ןעלעוו טינ ךיא טלָאװ ,ננוצ ץיּפש ןפיוא טצעי עדַארנ באה ךיא עכלעוו ,ךאז
 * .ןהענ ןערָאלרעּפ

 גנַאל סָאװ לייוו ,ץרוק ךַאמ רעבָא, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה !רָאנ דערא

 *.גילייװננַאק זיא
 ;ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ?,ררעה רעבעיל ןיימ ,ןעגָאז ןייא ךיא לעװ .ָאזלַא;

 רעײטנעבַא טכוז רהיא איו ,טכַארטעב רימ ייב נעט עגינייא טייז באה ךיא;
 עגיטייז איד ףױא ןוא רעטרע עטסיװ איד ןיא .ָאד גנוקיווקרע ןהָא ןוא ןעצונ ןהָא
 טהעז ,רעײטנעבַא עטסכילרהעפעג איד ךרוד טכַאמ רחיא וליפא ןעװ ,לייוו ; ןעגעוו
 עב ןוא טסואוועבנוא טביילב סעלַא ןוא ןופרעד שנעמ ןייק טינ סיײװ ןוא טינ ךָאד
 רימ טכוד םורַאד ,טסנעידרעפ ןוא גנַאלרעּפ רעיא ןענענ זיא סָאד סָאװ ,ןעטלאה
 רימ סָאד -- ןענענַאד טינ טאה טייקנידענג רעיא ןעוו -- רעסעב ןייז טלָאװ סע
 רערנַא ןַא ייב רעדָא ,נינעק ַא רעדא רעזייק ַא ייב טסנעיד ןיא ןעטערטניירעה ןעלָאז
 טייקגירענג רעיא טלאוו ןעכלעזַא ייב ןוא ,תומחלמ טרהיפ רעכלעוו ,טסריפ ןעסיורפ

 ערעסערג ְךָאנ רעיא ןוא טּפַארק עסיורנ רעיא ,טייקשידלעה רעיא ןעזייוו טנעקענ
 טלאוו ,ןהעז סָאד טלאוו ,ןענעיד ןעלָאז רימ ןעמעוו ,ררעה רעד ןעװ ןעד ; טייקטקישעג
 -העפ טינ ךיוא ןעטלאוו ןעטראד ןוא ,טנעידרעפ רע איו ןעניולעב זנוא ןופ ןעדעי רע
 - ,ןעקנעדנַא ןעניבייא םוצ ןעטַאהט ערעייא ןעביירשרעפ ןעלָאז עכלעוו ,עטייל ןייק ןעל

 ראנ רעמיא ןעלעװ יז לייו ,ןענָאז טשינ רָאנ ךיא ליװ ןעטאהט ענעגייא טניימ ןופ

 טלָאװ סע ןעװ סאד ,ןענאז ךיא ןעק סאד רעבָא ,רענערט"דליש ַא ןופ ןעטַאהט ןייז
 ירליש א ןופ ןעטַאהט איד ןעביירשרעפ וצ רעטיר עדנרעדנַאװ איד ייב גהנמ ַא ןעוועג
 *,ןעבעילבעג ןעסיוא טי ךןיוא עניימ ןעטלאוו ,רענערט
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 רעבא} ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?,ָאשטנַאס ,םורק טינ טסדער אודק

  קעדנַאװכרוד טלעװ עצנאנ איד רעהירפ ןעמ ןומ ,טייוו יוזא טמוק ןעמ רעדייא

 ַא ןעכאמ וצ ןענעיז עגינייא ךרוד ךיז םוא ,סעבָארּפ סלא רעייטנעבא ןעכוז ןוא

 ךראנָאמ ןעסױרג ַא וצ ןיירעה טמוק סאו ,רעטיר רעד סאד ,ערהע ןוא ןעמָאנ
 איד ףױא רעדניק איד ןוא ,ןעטַאהט ענייז םהיא רַאֿפ ןעזייוו ןענעק לָאז ףױה ןיא

 ; ןעפורנענעגטנע םהיא ןעלָאז ,רעיוהט ן'כרוד ןהעגניירעה םהיא ןעהעז סָאװ ,ןעסַאנ
 רעדנַא ןַא ןופ רעדָא ,גנַאלש רעד ןופ רעדָא ןוז רעד ןופ רעטיר רעד טמוק טרָאד
 ,ןַאמ רעד זיא סָאד ; ןטטַאהט עסיורג ןָאהטעגפױא טאה רע ןעכלעוו רעטנוא ,ןעמָאנ

 ןעגירלַאװג םעד ,זעיר ןעסיורג םעד .טגעיזעב ףּפמַאקיייװצ א ןיא טאה רעכלעוו

 רעד ןופ ןעיסרעּפ ןופ קולעמַשמ ןעסיורג םעד טײרֿפעב טאה רעכלעװ .,ָאנורבַאקָארב
 ןַאד טהעג יוזא ,רהָאי טרעדנוה ןיינ טעטכַאמשעג טאה רע רעכלעוו ןיא גנורעביוצעב
 וא רענעמ ןופ ףַאלעגפױא רעד זיב ,ליומ וצ ליומ ןופ ןעטַאהט ענייז ןופ ףור רעד

 םוצ ןהענוצ לָאז גינעק רעד זַא ,,ןעכַאמ/ סמרָאל ןוא ןטיירשעג ערעייז ןוא רעדניק

 טנעקרעד רע ןעכלעוו ,רעטיר םעד רע טקרעמעב םיוק ןוא ,ץַאלַאּפ ןייז ןופ רעטסנעפ

 ןוא ןעטלאהנייא םינ ךיז רע ןעק ,ןעכייצ-דליש ןייז ןָא רעדָא ןעפַאװ ענייז ןָא ךיילג

 ןוא .סױרעה עלָא טהעג ,ףױה ןיימ ןופ רעטיר רהיא ,ףיוא ,ףױא ; םיױא טפור

 ןעזיד ףיוא .ןָא ןעטרָאד טמוק עכלעוו ,טפַאשרעטיר רעד ןופ םולב איד ףיױא טמהענ

 ןעטימ ן'זיב רעטנורעה טמוק ןיילא גינעק רעד ןוא ןעגעגטנע עלַא םהיא ןעכייא להעפעב
 םעד םהיא טיג ,םיראוו רהעז רעטיר םעד םורעה טמהענ ,ּפערט-עדַארַאּפ איד ףיוא

 רעד ןופ רעמיצ סאד ןיא ךיילג ןיירעה םהיא טרהיפ ןוא קַאּב ץףיוא םוק-סנעדעירפ

 זיא עכלעוו ,ןיסעצנירּפ איד רעטכָאט רהיא ןוא איז טפערט רעטיר רעד ואוו ,ןיגינעק
 לעיפ טימ רָאנ ןעק ןעמ סָאװ ,סניסעצנירּפ עטסכילרהע ןוא עטסנהעש איד ןופ ענייא

 איד סָאד ,ןעריסַאּפ ךילקילבנעגיוא זומ ןַאד .טלטװ רעצנַאג רעד ןיא ןעניפענ עהימ
 "נירּפ איד ףױא ענייז רע וא רעטיר םעד ףױא ןעקילב ערהיא טעדנעוו ןיסעצנירּפ

 ריפ םלַא עכילטעג דיפ רהעמ רעדנַאניײא עדייב ךיז ןעטכַארטעב ייז סָאד ןוא ,ןיסעצ

 סָאד ןענַאװ ןופ ןוא טמוק סָאד ױזַא איו גידנעסיוו טינ ,ןעסינעפעשעב עכילשנעמ

 עבלעוו רעביא ,עבעיל ןופ ץענ רעד ןיא ךיז אייז ןרעטנָאלּפרעּפ ,אייז ייב ךיז טמהענ
 ,ןעדער ןעלָאז ייז סָאװ טינ ןעסייו יז לייוו ;ןעצרעמש טימ טליפרע ןערעוו רעצרעה ערעײז
 רעד טרעוו ןעטרָאד ןופ ,ןײּפ רעייז ןוא ןעלהיפענ ערעיז ןעקעדטנע ןעלָאז אייז איוו

 ןחעש יא סעכלעוו ,ץַאלַאּפ ןופ רעמיצ רעדנַא ןיא טרהיפענניירעה סיװעג רעטיר

 םהיא טקעדעב ןעמ ןוא ןעפַאװ איד וצ םהיא ייב ןעמ טמהענ ןעטרָאד ןוא ,טצוּפעג

 ןייז ןיא ןהעש ןהעוענסיוא טָאה רע ןעװ ןוא ;לעטנַאט-כַאלרַאש ןרעייהט א טימ
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 ןעװָאטַאװ םטד ןיא רענהעש ךאנ סױא סיווענ טצעי רֹע טהעז ץוּפ ןענידרעהירפ

 רעד טימ ןוא ןיגינעק רעד טימ ,גינעק םעד טימ רע טלעיּפש דנעבא ןיא ,לעקעי

 רדסכ רהיא טפרַאװ ןוא גױא ןייק בָארעה טינ רע טזָאל רעזיד ןופ -- ןיסעצנירּפ

 איוו ,זיא איז לייוו ,גיטכיזרָאּפ ךיוא בָא טרעפטנע איז עכלעװ ,ןעקילב עטעבננרעפ

 סע ןוא ןעשיט איד ףױא ךיז ןעבייה ןַאד ,יורפננוי ענולק א ,טנָאזעג ןיוש באה ךיא

 ןוא קילרַאק רעניילק ,רעסואימ ַא לַאאז ןופ ריהט איד ךרוד ןיירעה גנילצולּפ טמוק
 נעבַא ןַא רָאפ טנעל ןוא עמַאד ענהעש א אייז ןעשיווצ ןוא ןעזעיר אייווצ םהיא ךאנ
 רעד טימ רערעביוצ ןענולק ןעטלַא ןַא ןופ ןערָאװעג טכַארטענסױא זיא סָאװ ,רעייט

 ריפ טנעכערעג ןערעוו טעװ ,ןעמוסכרוד ךילקילנ סע טעװ סָאװ רעד סאד ,גנוננידעב

 / עכלעוו ,רעטיר עלַא ךיילנ טלהעפעב גינעק רעד ,טלעװ רעד ןופ רעטיר ןעטסעב םעד

 ךילקילנ ןענעק טינ סע טעװ רענייק רעדָא ;ןעמהענרעטנוא וצ סָאד ,ןעגענוצ ןענייז

 טבאמ ןוא ערהע םהיא טגניירב סאד ןוא ,טסַאג רעדמערפ רעד רעפיוא ןערהיפסיוא

 ןעכילרעה ַאזַא ךילקילנ רהעז ןעצעש ךיז טעװ ןיסעצנירּפ איד ןוא ,טמהירעב םהיא
 ,גינעק רעזיד סאד ,זיא ייברעד רעבָא ךאז עטסעב איד ,עכעיל רהיא ןעקנעש וצ ןַאמ

 ןעניטבעמ אזא טימ המחלמ א ןיא ןיירעה ךיז טזָאל ,זיא רע סָאװ רעדָא ,טסריפ רעדָא

 טאה רע איו םעדכאנ ,טסַאנ רעד ןוא ףּפמאק ןעניטולב א ןיא ןיא רע איו רעשרעה

 וצ םהיא םסינביױלרע םהיא יב טעב ,נעט עגינייא ףױה ןייז ןיא ןעטלַאהענּפױא ךיז

 רעד ,סינביולרע עזיד גינעק רעד םהיא טינ דיירפ טימ ,תמהלמ רעזיד ןיא ןענעיד

 ןיא ךאנ ןוא עדַאנג עזיד ריפ דנַאה איד ץרא-ךרד סױרג טימ םהיא טסוק רעמיר
 -נירּפ רעד ,ןירעלהעפעב רטכעילעג ןייז ןופ דעישבא רע טמהטנ טכַאנ רעגיבלעזרעד

 ַא ןיא סיורעה טמוק סעכלעוו ,רעמיצ-פָאלש רהיא ןופ סעטַארנ איד ךרוד .,ןיסעצ

 -רעפ א לײװ ,ןעכָארּפשענ רהיא טימ טּפָא ןיוש טאה רע סעכלעוו ךרוד ןוא ןעטרַאנ

 רהיא ,טצפיז רע .ייז ןעשיווצ ןירעלטימרעפ איד ןעווענ זיא ןעכדעמ-רעמַאק סעטיורט

 סע ;טגרָאזעב זיא איז ןוא רעסַאװ טגניירב יורפגנוי-רעמַאק איד ,,טונ טינ טרעוו

 ,ןעקרעמ טינ סאד לָאז רענייק זַא ,ארומ טאה איז ןוא ןענָאט וצ ןָא ןיוש טבייה
 ךיז וצ רעדעיװ ןיסעצנירּפ איד טמוק ךילדנע ,ןירעשרעה רהיא ןעדַאש ןעק סאד לי

 ןוא דנעזיוט טסוק רע עכלעוו ,דנעה עסייוו ערהיא סעטַארג איד ךרוד טננַאלרעד ןוא
 אייז סָאד ,בָא ןעדער אייז ,ןערהערט ענייז טימ טצענעב ןוא לאמ דנעזיוט רעדעוו
 ןיסעצנירּפ איד ;ןעדייל ןוא ןעדיירפ ערעייז ןעסיוו וצ ןעבענ ןרעדנַא םעד רענייא ןעלעו

 רהיא סאד זומ רע ןוא ךילנעמ איו גינעוו ױזַא ןעמַאז ךיז לָאז רע ,רעטיר םעד טעב
 הא דנעה איד לָאמ א ךאנ רהיא טסוק רע .תוצובש דנעזוט טימ ןעכערּפשרעפ

 טעמכ םהיא טסָאק סע סאד ,ץרעמש לעיפ ױזַא טימ רעישבַא רהיא ןופ טמתענ
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 ןעק ןוא טעב ןייז ףיוא ךיז טפרַאװ ,רעמיצ ןייז ןיא רע טהעג ךָאנרעד ,ןעבעל ןייז
 הירפ ןעגרָאמ .,ןעפָאלשנײא טינ ,ןעדייש רהיא טימ ךיז ףראד רע סָאװ ,סינעגרע ןופ

 טימ ןוא ןינינעק רעד טימ ,גינעק םעד טימ ןענעגעז ךיז טהעג ןוא ףיוא רע טהעטש

 טגָאז ,אייוצ עטסרע איד טימ בָא ךיז טענגעז רע איו םעדכָאנ ,ןיפעצנירּפ רעד

 ןעמהעגנָא טינ ןעק איז ןוא ןעמעלַא טימ טינ זיא ןיסעצנירּפ איד סָאד ,םהיא ןעמ
 טזייר רע לייו ץירעמש ןופ זיא סָאד זַא ,רָאפ ךיז טלעטש רעטיר רעד  ,ךוזעב ןייק
 ןייז ןעקרעמ טעמכ טנזָאל רע סָאד ,קרַאטש ױזַא ןעצרעה ן'ייב ןָא םחיא טרהיר סָאד ,בָא
 ןוא סעלא ךיז שקרעמ איז ,ייברעד זיא יורפננוי-רעמאק עטיורטרעפ איד .ץרעמש

 טימ ףױא איז טמהענ עכלעו ,ןירעלהעֿפעב רהיא וצ ןעבענוצרעביא סָאד געװַא טחענ

 סייוו איז סָאװ ,רחעז רהיא טצרעמש סע סָאד ,ןעפָא רהיא רַאפ טנָאז ןוא ןערערהט

 ,טינ רעדָא טולב ןעכילנינעק ןופ טמאטש רע בױא ןוא ,זיא רעטיר רהיא רעװ טינ

 -נעטשנַא ,טייקלטדע לעיפ ױזַא סָאד ,רעבָא רהיא טרעכיזרעפ יורפגנוי"רעמאק איד

 טמאטש סָאװ םענייא ייב ןעניפענ רָאנ ךיז ןענעק םענייא ןיא טייקשידלעה ןוא טייקגיד
 ןעדעירּפוצ ןיסעצנירּפ איד טרעװ רעטרעוו-טסיורט עזיד םימ  ,זוה ןעכילנינעק ַא ןופ
 אייווצ ןיא ןוא .,ןעקרעמ ןעזָאל וצ טינ ןרעטלע ערהיא םוא ןעגיחטומ וצ ךיז טכוז ןוא

 ןיא עלייורעד זיא רעטיר רעד .ןעטײל רַאפ רעדעיו איז טניישרע םורעה געט

 טניוועג ,טרעטש עלעיפ ןייא טמהענ ,דנייפ איד טנעיזעב ,טפּפמעק רע ;טכאלש
 - רעטבעילעג ןייז טימ טרער ,ףיוה ןעכילגינעק ןיא קירוצ יז טרהעק ,ןעטכַאלש ענינייא
 רהיא יב טעװ רע סָאד ,בָא טכאמ א טרָא ןעכילנהעוועג םעד ףיוא ןירעשרעה

 רעד .,עטסנעיד ענייז ריפ גנונױלעב סֶלַא ןעבעג םהיא איז לָאז רע ןעטעכ רעטָאפ

 רעּבָא ןזיא רע רעװ טינ סייוו רע לייװ ,ןעבעג טינ רעבָא םהיא איז ליװ גינעק
 ןוא ,,יורפ ןייז ןיסעצנירּפ איד טרעוװ טרַא רעדנַא ןַא ףיױא רעדָא ,רחיא גידנענעבנגבָא
 ףיז טזָאל סע לייװ ,קילג סעסױרג א ריפ ךילדנע סָאד טלַאה ןײלא רעטָאּפ רעד

 טינ ןיילא טייוו ךיא .,גינעק ןעשירלעה ַא ןופ ןהװ רעד זיא רעטיר רעד סָאד ,,סיוא
 ,עטרעק-דנַאל רעד ףױא טינ ךיז טניפעג סע סָאד ,ביולג ךיא לייוו ,דנַאל ןעכלעוו ןופ
 רעטיר רעד !וא ךיירגינעק סָאד טעשרי ןיסעצנירּפ איד ןֹוא טּבראטש רעטָאּפ רעד
 ינידלוש ןייז טייצ איד טמוק ָאד ,םורעה ךיז טהעז ןעמ רעדייא ךָאנ גינעק א טרעװ
 ןעפלָאהעג םהיא ןעבאה עכעוו ,עלָא איד ןוא רענערט'דליש םענייז ןעקהאצעב וצ טייק
 א ס'ניסעצנירּפ רעד טימ הננתח דע טכַאמ רענערטידליש ןייז ,ןערעוװ וצ סיורנ
 ןיא ןירעלטימרעפ איד ןעוועג זיא עכלעוו ,רעגיזָאד רעד םימ סיוועג ,,ןעכדעמײרעמַאּק
 ".סעקוד ןעטמהירעב א ןופ רעטכָאט איד זיא עכלעוו א עבעיל ןייֵז

 ףיורעדא } ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה "?,ןעלעוו טלָאװ ךיא סָאװ עדַארג זיא סָאדא
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 ,טייקגידעננ רעיא ךרוד ןערעװ טליפרע זומ סעלַא סָאד לייװ ,ךימ ךיא זָאלרעּפ
 "עג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר :ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ
 יט לא טש

 איד ףיוא ןעד,, ,טָאביק ןָאד טנָאזעג טאה *,ָאשטנַאס ,םעד ןיא טינ לעפייווצ,

 ןעגייטש לָאמ א ןענעלפ ןוא טצעי ןענייטש - ,ןעבעירשעב ריד בָאה ךיא איו ,טרַא
 ןעּפרַאד רימ .,ןענָארהט עכילרעזייק ןוא עכילגינעק וצ זיב רעטיר עדנרעדנַאװ איד

 סע גינעק רעשירענעיד-נעצעג רעדָא רעכילטסירק רעכלעוו ,ןהעזמורעה רָאנ טצעי ךיז

 טייצ גונעג ךָאנ ןעלעװ רימ ,ךָאד ;רעטכָאט ענהעש א טָאה ןוא נעירק טרהיפ

 רימ -- טגָאזעג לָאמנייא ןיוש ריד בָאה ךיא ןעד ,ןעטכַארט וצ םעד ןענעוו ןעבָאה

 ןעבילגינעק ַא וצ ןעהענ רימ רעדייא ץנערקירעברָאל ןענירק ואווסרעדנא רעהירפ ןעזומ
 ןיוש ןעטלָאװ רימ ןעוו לייוו ;ךַאז ערעדנא ןַא ךָאנ ױימ טלהעפ םעדרעסיוא ;ףוה

 טלָאװ ךיא ןוא ,רעטכָאט ענהש ַא טָאה ןוא המחלמ טרהיפ סָאװ ,גינעק ַא ןעניפענ

 רעבָא ךָאד ךיא סייוו ,לעיפ ךילביולגנוא ,ערהע לעיפ ןעברָאװרע טלעוו רעד ןיא ןיוש

 ,טולב ןעכילגינעק ןופ םַאטש ךיא סָאד ,ןעניפעגסיוא ןענעק טלָאװ ךיא ױזַא איו טינ

 רימ ךָאד טעװ גינעק רעד ;בורק ַא ס'רעזייק ַא סנעטסנינעװ ןיב ךיא סָאד רעדָא

 ,רָאלק ףיוא ןעסיװ טינ רעהירפ סָאד טעװ רע ואו ,רעטכָאט ןייז ןעבענ ןעלעוו טינ

 סייוו ךיא ןייז הטרעוו ןײלַא ןעטַאהט עסיורנ ענענייא עניימ ריפ וליפא סע געמ ךיא

 סָאד ריפ גנוניולעב איד ןערעילרעפ ָךָאד ךיא ןעק לעגנַאמ ןעזיד בעילוצ ;איוו טינ
 ַא ןופ ןאמלטדע ןא ןיב ךיא ,תמא ,ןעברָאװרע טָאה דנַאה עשידלעה ןיימ סָאװ
 םוהטנעגייא ץיזעּב ךיא  ;סֹוחי ןעגילעדַא ןיימ ןעזייוועב ןעק ךיא ןוא עילימַאּפ רעטוג
 ןעלהָאצעב ץעזעג טול רימ ףרַאד ךימ טנידיילעב סָאװ רענריב רעכַאּפנייא ןא ןוא
 רעכלעוו ,רעטרהעלענ רענולק רעד זַא ,ךילנעמ ךיוא זיא סע ,ףַארטש סָאלעוס 0
 ןיימ ןוא טּפַאשטדנַאװרעּפ ןיימ ןעזייװסיוא ױזַא טעװ ,עטכישענ ןיימ ןעביירש טעװ

 רעטסקעז רעד רעדָא רעטפניפ רעד ןיב ךיא זַא ,ןעמוקסיוא טעװ סע סָאד ,סוחי

 ָאד ןענייז סע סָאד ,ָאשטנַאס ,ןעסיוו טסזומ אוד ןעד  ;גינעק א ןופ לעקינייא-רוא

 עכלעוו ,עגינעק ןוא ןעטסריפ ןופ  ןעמַאטש עכלעוו ,,ענינייא ; םיסחוימ יילרעייווצ

 ןַא ןיא ןערָאלרעּפ ךיז ןעבָאה אייז זיב ןעמוקעג רעטנורעה ץלַא טייצ רעד טימ ןענייז
 ,איד ןענייז םיסחוימ טרָאז ערעדנַא איד ;ןעדימַאריּפ איד איו טקנוּפ .ןעניצנייא

 וצ עפוטש ןופ ןענעיטשטנ ןענייז ןוא טייל עכַאפנייא ןופ ןעמוקעגסיורעה ןענייז עכלעוו
 ןעשיווצ דעישרעטנוא רעד .טייל עסיורג ןערָאװעג ןענייז אייז זיב רעבעה ץלא עפוטש
 / רהעמ ןיוש ןענייז ייז סָאװ סָאד ןעזעוועג לָאמ א ןענייז ענעי סָאד ,ןירעד ָאזלַא ןערייב
 ןעװ .ןוא .,ןעזעוועג טיִנ רעהירפ ןעֶנייז אייז סאוו .,ןערָאװעג ןענייז עזיד סָאד ןוא ,טינ
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 וצ טרעהענ בָאה ךיא סָאד ,ןעזָאלסױא טבייללעיפ ךיז ןעק ןעכוזכָאנ טוג לָאז ןעמ
 סיוועג ךָאד טעװ םעד טימ ןוא ,טמהירעב ןוא ךיוה ןעוועג לָאמ ַא ןענייז עכלעוו ,איד

 ױזַא ןעבעיל ךימ ןיסעצנירּפ איד טעװ ,טינ ןעו ;ןעדעירפוצ ןייז ןעזומ גינעק רעד

 רהיא סלַא ןעלהעוורע ןעליוו ס'רעטָאפ רהיא ןענעג ךימ טעװ איז סאד ,קרָאטש
 -רעסַאװ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ סאד ,ןעסיוו לאז איז וליפַא ןעוו ,ןַאמ ןוא ררעה

 ןיא ץענרע ןערהיפנעוַא איז ךיא קעװ ,ןעהעשעג טינ ךיוא טעװ סאד ןעװ ;{ רענערט

 ַא ןעכאמ טעװ טדױט רעד רעדָא טייצ איד זיב ,ןעלעפעג טעװ רימ ואוו טרָא ןַא

 *,ןרעטלע ערהיא ןופ טייחנעדעירפוצנוא רעד ןופ עדנע

 "רעפ איד ןופ דייר איד ףיוא, ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ?,סיוא סע טמוק ָאדא

 ףאנ רעדָא ,ןעמהענ טסנעק אוד ואו טינ טעב : ןענָאז עכלעו ,ןעשנעמ ענעברָאד

 ,גינטק ררעה רעד ןעוו ,ןיימ ךיא ,ןעלטעב סלַא רעסעב זיא ןעביױר : טגָאזעג רעסעב
 טימ ןעבעג ןעלעוו טינ ;יסעצנירּפ איד רעטכָאמ ענידעגג ןייז ךייא טעוו ,רעווש רעיא

 רהיא טימ וא ןעמהענוצ איז ,טנָאז רהיא איו ,טייקגידענג רעיא רָאנ ףרַאד ,ןעטוג

 דנאל סָאד איו גנַאל ױזַא סָאד זיא ייברעד ךאז עטסגרע איד רעבָא ;ןהעגנעװַא
 ןעטרַאװ גנַאל רענערט-דליש רעד זומ ,טקיטשעגנייא ןוא גיהור ןערָאװעג טינ ךָאנ זיא

 ןייז ןערעוו ףרַאד עכלטוו ,ןירעלטימרעפ איד יורפננוי איד ןעדייס ,גנוניולעב ןייז ףיוא

 סע זיב ,רהיא טימ קילגנוא ןייז טלייהט רע ןוא ןיסעצנירּפ רעד טימ טימ טפיול ,יורפ

 ףיילג םהיא איז טינ ררעה ןייז סָאד ,קנעד ךיא ןעד ; םימשה ןמ גנורעדנע ןַא טמוק
 ",יױרפ ַא ריפ

 ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה ?,ןערהעוורעּפ טינ רענייק םהיא ןעק סָאד;

 ןוא טָאג ףיוא ןעזָאלרעּפ ךיז רימ ןעלעוו , ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה "?יוזא ןעוו,

 "לו סע איו ןהעג ןעזָאל

 ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה ?,שניוו ךיא איו ,ןייז לָאז סע ןעבעג לָאז טָאג

 לָאז ,ּפמול ַא ריפ ךיז טלאה סָאװ רעד ןוא ,ףילצינ ןוא גיהטיונ זיא ריד איו ןואע
 *.ּפמול א ןעביילב

 רעטלַא ןא ןיב ךיא , ,ָאשטנַאס טנָאזענ טָאה ",ןייז סאד רע לָאז ,טָאנ ייּבא
 " ףַארג ַא ןערעװ ןענעק לָאז ךיא נונענ ךימ ריפ זיא סָאד ןוא טסירק

 וליפא ןעװ ןוא,  טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה ",גינעק איו ,רהעמ ךָאנע

 טלָאװ ךיא ןעוו לייוו ,טכַאמעגסױא טינ ךיוא טלָאװ ,ןעװענ טינ סע טסלָאװ אוד
 טלהאצעג םוש ןיייק ןהָא ,ןאמלעדע ןַא ריֿפ ןעכַאמ ןענעק ךיד ךיא טלָאװ גינעק ןערעוו

 {רעילָאװָאק א וָמְסיֵ ףארג א ריפ ךיד ךשס ךיא ןעװ ןוא ; עטסנעיר ןהָא רעדָא
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 ףיד ןעזומ אייז -- ןעלעוו טינ ךיד ןעגעמ אייז ,ןעליוו אייז סָאװ ןעגָאז ךיז ןענעמ אייז
 | ",ררעה רענידעננ, ןעפור ןַאד

 לָאז ןעמ זַא ,ןעכַאמ וצ איו, ,ָאשטנַאס טנָאזענ טאה "!ןעסיוו ןיוש לעװ ךיא;

 * ,ןערידעּפסקע ךימ

 טנָאזענ טאה -- "ןערידעּפסקע טינ ,ןענָאז וטסלָאז ןעריטקעּפ סטר,

 | ,רעטיר רעד

 ךימ איו ןעסיוו ןיוש לעװ ךיא, ; ָאשטנאס טנאזעג טאז "?ױזַא ןייז לָאז ,טוגא

 שמש א ןעווענ לָאמ א ןיב ךיא סלַא ,ררעה ןיימ ,ךיד רעכיזרעפ ךיא ןעד  ;ןהענעב וצ

 טאה רערעדעי סָאד ,טעדיײלקענ טונ ױזַא קָארשמש רעד רימ טָאה ,,הרבח ַא יב

 ןױש סע טעװ איו ,הרבח רעד ןופ יאבנ א ןייז וצ טסאּפענ באה ךיא סאד ,טנָאזעג

 איוו ןעצוּפסױא ךימ רעדָא ,םעקוד 8 ןופ קָאר א ןיא ןָאהטנָא ךימ לעװ ךיא ןעוו ,ןייז

 ןעלעו ןעשנעמ ביולנ ךיא ? לרעּפ ןיא ןוא רלָאנ ןיא ןוא ףַארנ רעשידנעלסיוא ןַא
 .ןעקוקוצנָא ךימ ןעליימ רעטרעדנוה ןופ ןעמוק

 טסעוו אוד רעבָאק ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *,ןעריילק טוג ריד טעוװ סע,

 ןיוש ןעק ןעמ סאד ,טכעלש ןוא בָארג ױזַא זיא איז ןעד ,דרָאב ןייד ןערעעש טענ ןעזומ

 גָאט אייווצ עלא סנעטסגינעוו טסלָאז אוד ןעװו ,טסיב !אוד רעװ ןהעז טייוו ץנאנ ןופ

 *,ױרָאב ןייד ןעמהענבָארעה טינ

 רָאנ ףרַארטב ךיאָש ;ָאשטנאס טגָאזענ טאה "?טיקניניילק א זיא סאד,

 ַא ךיז טבשמ סע ןעװ וא ,טלַאהעג ןעלהָאצ םהיא ,זיוה ןיא רעברַאב ַא ;עמהענ

 ןעסיורג ןייז רעטנעידעב-דרעפ ַא איו ,רימ רעטניה ןהענכָאנ ןעזָאל םהיא לַאפ

 | ".ןררעה

 עסױרג איד סָאד/ ,טָאכיק ןָאד טנערפענ טאה "?,ןעד וטסייוו ןענַאװ ןופ,

 *? ךיז רעטניה ןהענ עטנעידעב-דרעפ ערעיז ןעזָאל ןעררעה

 קירוצ ןערהָאי טימ} ,ָאשטנַאס טנאזעג טאה "?ןעגָאז ךייא ךיא לעװ סאד,

 ארנעהעג ןהעוענ ךיא באה ָאד ןוא ,טָאטש-צנעדיזער רעד ןיא טנעידענ יא באה

 זיא רע סאד ,טגָאזעג טאה ןעמ ןעכלעװ ףיוא ,ןעשנעמ םעניילק ַא רהעז ןערעיצַאּפש

 זיא וא םהיא רעטניה ןעטירעג רעמיא טאה ןַאמ א ןוא ,ררעה רעסיורג א רהעז

 ,טנערפענ באה ךיא  .קע ןייז ןעועג טלָאװ רע איוו טַא וקָא ןעגנַאנעגבָאנ םהיא

 ,ןעטניז ןופ רעמיא רָאנ ,טייז ס'מענעי ייב טינ לָאמנײק טייר שנעמ רעזיר םורָאװ

 איד ןעּפעלש ןעכלעזַא ןוא ,רעטנעירעבדדרעפ ןייז זיא סע סאד ,טנָאזעג רימ ןעמ טאה

 פע באה ךיא סָאד ,םונ ױזַא סאד ּךיא סייוו סלָאמַאד טייז ,ךיז רעטניה טייל רעסיורג

 | ",ןעסענרעפ טיִנ
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 רעברַאב ןייד טסנעמ אוד ןוא , ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ",טכער טסאה אוד;

 יעג טרהיפעגנייא ןוא ןעמונעגסיורעה םינ ןענייז ןעגנורהיפ עלַא ; ןערהיפ ױזַא ךיוא

 ןעזָאל טעװ סָאװ ,ףַארג רעטסרע טכייללעיפ טסיב אוד ןוא ,לָאמ ןייא טימ ןערָאװ

 ךאז ערעניטכיוו ַא ןערעעש"דרָאב א זיא וצרעד ןוא ;ךיז רעטניה רעברַאב ןייז ןהעג

 *' .ררעפ ַא ןעלטָאז םלַא

 רהיאע ;ָאשטנַאס טנָאועג טאה ??ןעגרָאז ןיוש ךיא לעװ רעברַאב םעד ריפ,

 ".ףארג ַא ריפ ןעכַאמ ךימ ןוא גינעק ַא ןערעוו טלָאז רחיא סאד ,רָאנ טהעז

 ענייז גידנעבייהפיוא ןוא ,טנָאזעג טָאכיק ןָאד טאה ",ןהעשעג לָאז סָאד;

 "אפ ןעגידרעטייװ םעד ןיא טלהעצרע טרעװ סע סָאװ ,ןהעזעג רע טאה .ןעגױא

 ,לעטיּפ

 ליל רעיא
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 99 לעטיּפַאק
 טרתיפעג טלַאװעג םימ םאה ןעמ עכלעוו ,עכילקילגנוא עלעיפ מיירפעב טאה טָאכיק ןָאד אוו

 .ןהעג טלָאװעג טינ ועבָאה ויז ןיהואוו ,ןיהַא/

 רעביירש רעשיבארַא רעד ,ילעגנע ןעב טעמַאה רי 4 0

 "ביוו רעזיד ןיא טלהעצרע ,ַאשטנַאמ אל ןופ
 רעמהענטגנא ,רעטיירב ,רענידעגנילק-כיוה ,רעניט

 ישנ איד ךָאנ סאד ,עטכישענ רענידנטיירפרע ןוא

 טב םעד ןעשיווצ ןעלַאּפענ ןענייז עכלעוו ןעכערּפש

 יז וא ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ןעטמהיר

 טרעװ סע איו ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רענערט-דליש

 ועטסניצנאווצדנוא"נייא םעד ןופ ףוס םוצ טלהעצרע
 ענייז ןעביוהענפױא רעטיר רעד טאה ,לעטיּפַאק

 םהיא ןענייז ,ןעטירעג טאה רע ןעכלעוו ףיוא נעװ םעד ףױא סאד ,ןהעזענ ןוא ןעניוא

 ןעװעג רעזלעה איד טימ ןענייז עכלעװ ,ןעשנעמ ףלעווצ סופוצ ןעמוקעגנָא ןעגעגטנע

 ןעבאה ןוא ,רונש ַא ףוא לרעּפ איו ,טייק רענרעזייא ,רעסיורג א ףױא ןָאהטעננַא

 ןעגנַאנטגטימ ןענייז ייז טימ .דנעה ערעייז ףיוא ;עטעשנַאמ עקסטנַאטסערַא טאהעג

 טימ טנעפַאװעב ןטווענ ןענייז רעטיר איד ,סוּפוצ אייווצ ןוא גידנעטייר עטייל אייווצ

 ָאשטנַאס סלַא .ןעדרעווש ןוא ןעזעיּפש טימ רעהענ-סופ איד ןוא ןעסקיב ענעדָאלעג

 ,ןעטנַאטסערַא עטָאר א טמוק ןעטרָאדא :טנָאזעג רע טאה ,ןהעזרעד אייז טאה

 *.גינעק םעד ריפ טײברַא ענשזרָאטאק ןעטײברַא ןעהטנ עכלעוו

 סאד זיאָא ;טָאכיק ןָאד טנערפעג טאה *? טײברַא ענשזרָאטַאק טסייה סָאװ

 | *? ןעשנעמ טעוועדלַאװנ גינעק רעד זַא ,ךילנעמ

 סָאד זַא ,רָאנ גָאז ְךיאֲ }ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה '?טינ ךיא גָאז סָאדא
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 "ערברעפ ערעייז ריפ ףארטש סלַא טלייהטרוארעפ טאה ןעמ עכלעוו ,ןטשנעמ ןענייז
 *".נינעק םעד ריפ טײברַא ענשזרָאטַאק ןעטײברַא וצ סנעק

 8 רעװ עטייל עזיד, ;טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה "!ךיז ליוו סע איו ןייז לָאז

 *,ןעליוו ןעיירפ ן'טימ ןיהַא טינ ןעהעג אייז ןוא טרהיּפעגנעװַא רלַאװג טיט ךָאז

 ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה ",סָאד זיא ױזַאא

 עב טצעי ףימ ךיא זומ,, ,ררעה ןייז טרעפטנעענ טאה *,ױזַא דלאב איווא --
 "!עבילקילגנוא עזיד ןעפלעה וצ ןוא דלַאװג !ענעג ןהענ וצ טמַא ןיימ טימ ןעונ

 יםערעגנ איד סָאד} ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה *,ררעה ןיימ ,רעבָא טקנעדענקא

 ןיק הרבח עבלעזַא טוהט ,גינעק םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא טהענ עכלעוו ,טייקניט

 *.סנעכערברעפ ערעייז ריפ רָאנ אייז טפָארטשעב איז ,טכערנוא ןייק ןוא דלַאװג

 טָאכיק ןָאד ןוא רעטנעהענ ןעמוקענ ןעטנַאטסערַא עטָאר איד זיא עלייוורעד
 יז ,טעטיילנעב ייז ןעבאה עכלעוו ,רטטכעוו איד ןעטעבעג רעטרעוו עלעדע טימ טאה

 עטייל עזיד ןערהיפ ייז םורָאװ ,ךאזרוא איד ןערעלקרע םהיא ןוא טוג ױזַא ןייז ןעלאז

 ענייז סאד זַא ,טרעפטנעעג םהיא טאה רעטייר איד ןופ רענייא .טרַא ן'ַאזא ףיוא
 ןופ עטייל ,טײברַא ענשזרָאטַאק וצ ןערָאװעג טעּפשמרעפ ןענייז סאוו ,רעכערברעפ

 טינ םהיא רע ןעק רהעמ ;ענרָאטַאק ןיא געװַא טרהיפ ןעמ עכלעוו ,טעטסעיַאמ ןייז

 .ןעסיוו וצ טינ ,טָאכיק ןָאד ,רע ךיורב רהעמ ןוא ,ןעגָאז

 ןופ ךאזרוא איד ןעסיוו ןעלעוו ךיא טלאווא ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ךָאדע
 * .רעדנוזעב קילגנוא ס'נערעי

 טצעזעננָא לעיפ ױזַא ךיז רע טאה דייר עכילדניירפ ערעדנַא ןוא עכלעזַא טימ
 וצ טאה רעטייר רעטייווצ רעד סאד ,שנואוו ןייז ןָאהט וצ םהיא ,רעטכעוו איד ףיוא
 רעיּפַאּפ סאד ןוא םינכייצרעפ סאד זנוא ייב ןעֿבאה רימ, ;טנָאזענ ךילדנע םהיא
 טייצ ןייק ןעבָאה רימ רעבָא ,ןעלרעק עניימעג עזיד ןופ ןעדעי ןופ לייהטרוא םעד ןופ
 טייקגידעגג רעיא לָאז ,ןעזעל וצ ןוא ןעמהענוצסיורעה אייז ןעטלַאהוצפיוא ךיז טינ
 אייז ןעוו ,ןעגָאז ךיוא ןײלַא אייז ןעלעוו .,ןיילא .אייז ןענערפ ןוא רעטנעהענ ןהעגוצ
 ןָאהמוצבָא ןעניגנרעפ ןעבאה הרבח עזיד ןעד ,ןָאהט סיווענ יז ןעלעוו סָאד ןוא ;ןעליוו
 *.ןעלהעצרע וצ אייז ןוא ןעטייהניימעג

 ןײלַא ךיז טלָאװ טָאכיק ןָאד עכלעו ,סינביולרט רעזיד ןופ טּפַארק רעד טימ
 עדנַאב רעד וצ ןעגנַאגעגוצ חע זיא ,ןעבענטג טינ םהיא איז טלָאװ ןעמ ןעוו ןעמונעג
 ,ןָאהטעג טאה רע ןעכערברעפ ַא ריפ סָאװ ,ןעטסרעדרָאפ םעד טנערפעג טאה ןוא
 .ענַאל ַאזַא ןיא ןיא רע סָאר

 ם. הי 1
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 .טרעפטנעענ ןַאמ"הרבח רעד טָאה ?,טבעילרעפ טָאהעג ךימ בָאה ךיאא

 ןענעילרעפ ריפ טלָאװ ןעמ ןעװ, ; טָאביק ןָאד טנָאזעג טאה */ טשינ רעטייוו,

 *.ןעזעוועג ןעטרָאד גנַאל ןיוש ףיא טלָאװ ,עגרָאטַאק ןיא ןעקישגעווַא ךיז

 טגָאזעג טאה ?,טניימ טייסגידעגנ רעיא איז ַאזַא ןעווענ טינ יא עבעיל ןייפ,

 ךיא ןעכלעוו ,שעוװ טימ ברָאק ַא וצ ןעװענ רָאנ זיא עבעיל ןיימ} ; טנאטסערַא רעד
 סָאי זיב ,ןעזָאלעגבָא טינ םהיא בָאה ךיא סָאד ,ןעמונענמורעה קרַאטש ױזַא בָאה

 ךייל: טּפַאבעג ךימ טָאה ןעמ ,דלַאװג טימ ןעסירעגּבָא רימ ןופ םהיא טָאה טבירעג
 דבכמ רימ טאה ןעמ ,גיהטיונ ןעוועג טינ זיא גנוכוזרעטנוא עננַאל א ,טרָא ן'פיוא

 טמיטשעב םעדרטסיוא רימ טָאה ןעמ ןוא ןעקור ן'פיוא ןיימש טרעדנוה טימ ןעוועג

 איד ךיז טָאה םעד טימ ןוא ןעגנַאװצ איד ןיא ריטרַאװק עיירפ רהָאי יירד ןעבענ וצ

 *,טנידנעעג ךַאז

 ,טָאביק ןָאד טנערפעגנ טאה **? ןעגנַאװצ איד טימ רהיא טניימ סָאװ,

 יַא ןופ גנוי ַא -- טנַאטסערַא רעד טרעשטנעעג טאה *,טײברַא ענשזרָאטַאק,

 ,טנָאזעג טאח רע איו ,סַאטיהַארדעיּפ ןיא ןערָאבעג ,הָאי גיצנַאװצ ןוא רעיפ ךרע

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעטייווצ םעד טגערפעג ךַאז עגיבלעז איד טאה טָאכיק ןָאד

 רעד .טרָאװ ןייק טרעפטנעעג טינ םהיא טָאה רע סָאד ,ןעלַאפענ ןוא גיריורט ױזַא

 רע לייוו ,זנוא טימ טהענ רע : טנָאזענ ןוא טרעּפטנעעג םהיא ריפ טָאה רעטסרע

 *,רעקיזומ א טסייה סאד ,לעניופ-נניז ַא זיא

 ןעשנעמ ךיוא ןעמ טקישרעפ} ; טָאביק ןָאד טגָאזעג טאה *?טסייה סָאװ}

 | *3 ןעגניז ןוא ןעלעיּפש אייז לייוו ענרָאטַאק ןיא

 ךאז ערעגרע ןייק ָאטינ זיא סע עד, ,טגַאטסערַא רעד טנָאזעג טָאה "",סיוועג,
 *.תורצ ןופ ןעגניז וצ איוו

 ןופ טננז סע רעוו סָאד} ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה ?,טרעהענ בָאה ךיא,

 ",ןעדייל ענייז טסענרעפ תורצ

 סע רעוו} ,קינשזרָאטַאק רעד טרעפטנעענ טָאה *,טרהעקרעפ זיא זנוא ייב ,

 | .*,ןעבעל םעצנַאנ ןייז ןענייוו זומ לָאמ ןייא טנניז

 ןופ רענייא רעבָא .טָאכיק ןָאד טנָאזענ םאה "?,טינ יא העטשרעפ סָאד,

 ןעגניז ,רעטיר ררעה} ; טגָאזטנ םָאה ןוא טרעכקרע םהיא סע טָאה רעטכעוו איד

 -רעפ ןעזיד ,םעדוטרָאט איד ףיוא ןייז חדומ טייל-חרכח עזיד יב טסייה תורצ ןופ

 יז .ןעועג הדומ ךיז טָאה רע ןא סערוטרָאט ףיוא ןעגיוצעג ןעמ טָאה רעכערב
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 ןעמ טָאה ,ןעװעג הדומ ךיז טָאה רע לייוװ ןוא דרעפ ןענעבננ ןעוועג זיא ןעכערברעפ

 אייווצ איד רעסױא -- טײברַא ענשזרָאטַאק רהָאי סקעז וצ טלייהטרוארעפ םהיא

 גידנעטש זיא רט .,ןעקור ן'פיוא ןעגירקעג ןױש טָאה רע עכלעװ ,ץימש טרעדנוח

 ,טהיא טימ ָאד ןעהעג עכלעוו ,רעכערברעפ ערעדנַא איד לייוו ,ניטעמוא ןוא גירעיורט

 רע לייוו ,טבעלש םהיא ןעלדנַאהעב ןוא םהיא ןעטכַארעּפ ,םהיא ןופ קזוח ןעכאמ

 סָאד ,ןעגָאז אייז ןעד ;ןענעקייל טלָאװעג טינ ךיז טָאה ןוא ןעוועג הדומ ךיז טָאה

 סענײלק אזַא זיא ןיינ ןַא .ה ,ד) עי איװ ןעבליז רהעמ טינ טָאה ןיינ

 רעדָא טריט ןייז .ןעוו ,ךילקילג ןעצעש ךיז ןעק רעכערברעפ ַא וא ,(ע'י איוו טרָאװ
 ןיא ןוא ,עזייוועב ןוא תודע ןָא טינ ןוא גנוצ רענעגייא ןייז ןָא ְךיִז טדנעוו ןעבעל ןייז

 **,טכערעגנוא ןעצנַאנ ןיא טינ יז ןענייז ,ךיא ןיימ ,םעד

 םוצ גידנעהענרעביא} ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה "!ױזַא ךיוא ןיימ ךיאק

 רעזיד .אייווצ עטסרע איד טנערפענ טאה רע סָאװ ,םהיא גידנענערפ ןוא ןעטירד

 לייוו ןעננַאװצ עבעיל איד וצ הענ ךיא; ? טרעפטנעענ ךינ ןוא טסיירד םהיא טאה
 *.ןטטאקוד ןהעצ טלהעפענ ןעבָאה רימ

 עזיד ןערָאּפשרעּפ וצ ךייא םוא ןעבענ (ןעטַאקוד) גיצנַאװצ ןרענ ליוו ךיא,

 ,טָאביק ןָאד טנָאזעג טאה ",טייקבילמהענעגנַאנוא

 ױזַא עדַארנ} ,טנַאטסערַא רעד טרעפטנעעג טאה *,רָאפ רימ טמוק סָאד,
 רע לייוו ,רעננוה ןופ ןעברַאטש ךָאד זומ ןוא םי ןעטימ ןיא טלענ טָאה רענייא איו

 גינַאװצ איד טָאהעג טלָאװ ךיא ןעו ,טלהעפ םהיא סָאװ סָאד ןעגירק טינ ריפַאד ןעק

 ךיא טלָאװ ,טייצ רעטכער רעד וצ ,ןעבעג טצעי רימ טליוו רהיא עכלעוו ,ןעטאקוד

 ױזַא רָארוקָארּפ םעד ןוא דנעה איד ןערעימש ױזַא טכירעג ןופ רעביירש םעד טנעקעג

 ןיא רעװָארָאקָאצ טרָא םעד ןיא ןעװענ טצעי טלָאװ ךיא סָאד ,ּפָאק םעד ןעפרַאש
 טָאנ רעבָא ןדנוה ַא איו טעטייקעג ןהענ וצ טכיױרבעג טינ טלָאװ ןוא ָאדעלָאט
 | "!גונעג ןואא רלודעג ;סיורג זיא

 ןהעזענסיוא טאה רעכלעוו ןַאמ א ,ןעטרעפ םעד וצ ןעגנַאנענוצ זיא טָאכיק ןָאד
 טביירגעג םהיא יב טאה רעכלעוו ,דרָאב ןעסייוו-עענש א טימ ,גידנעטשנא רהעז
 טאה ,טפַאשלעזעג אזא ןיא ךיז טניפעג רע םורָאװ ,ענַארּפ איד ףיוא ,לעטרַאנ ן'זיב

 רעד רעבָא ;ןענַײװ וצ רעטיב ןעבױהעגנָא טאה ןוא טרעפטנעענ טשינרָאנ רע

 רעזידא :טגָאזעג טָאה וא טדערעג םהיא ריפ טאה רעטלייהטרוארעפ רעטפניפ

 רֶע אוו םעדכָאנ ,טײברַא ענשזרָאטַאק רהָאי רעיפ ףױא טהענ ןַאמ רעגידריוורהע

 ?,טכַארּפ ןוא נעיז לעיִפ טיִמ ןעטירעג טאה
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 ן'םיוא ןעטייר טזומענ טאה רע} ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *;ָאזלַא טסייה סָאדא
 *י לעזע"רנאש

 סָאד ,זיא ןעבערברעפ ןייז ןוא ,טנַאטסערַא רעד טנָאזעג טאה *,טכער ץנאנא

 רעזיד טסייה סָאד ,רעּפרעק ןעצנַאג ןופ ךיוא ןוא ,ןרעױא ןופ רעלקעמ א ןעווענ זיא רע
 ,עבענענבָא ךיוא ךיז רע טָאה ,ןעמ טקנעד ,ייברעד ןוא ןכרש א ןעוועג זיא רעטיר
 * ףושכ טימ

 ןָאד טנָאזעג טאה *,גנוגירלושעב עטצעל עזיד ןעמוקוצ טינ טלָאװ סע ןעוו;
 -רעפ םהיא לָאז ןעמ ןענעידרעפ טינ טּפַאש'תונכדש ענייז ריפ רע טלָאװ, ,טָאכיק

 ןַא ריפ ןעכַאמ םהיא לָאז ןעמ הטרעװו ןייז טלָאװ רע ןרעדנָאז ,עגרָאטַאק ףיוא ןעקיש

 ןעמ איוו טייקגיניילס אזא טינ זיא טפַאש'תונכדש ןעז ; לָארענעג א ןוא רעהעזפיוא
 עטסניהטיונ איד ןופ ענייא זיא סָאד ןוא טייל עגידנעטשרעפ וצרעד ןערעהענ סע ,טניימ

 ןעבעגבָא טפרַאדענ ךיז ןעבאה טימרעד ןוא ,דנַאל ןעטעטכירעגנייא-טוג ַא ןיא ןעכאז
 ןייז טפראדענ ןעבאה טייל עזיד ,עי ,ןעהעטשרעפ ןוא ןענעק עכלעוו ,ןעשנעמ רָאנ

 ןערעי ייב ןעשנעמ איוו ןעמַאזקע ן'א רעטנוא ןוא החנשה ַא רעטניא ןעפרָאװרעטנוא

 איוו טסואוועב ןוא טמיטשעב ױזַא ןייז טפרַאדענ טאז להָאצ רעייז ןוא ,ךַאפ ןרעדנַא

 ןענעק ןעמ טלָאװ ןפוא ן'ַאזַא ףיױא .עזרעב רעד ףיוא רעלקעמ איד ןופ להָאצ איד

 םעשעג סעזיד סָאװ ,ןופרעד רָאנ סיורעה ןעמוק טככעוו ,ןעקילגנוא עכנַאמ ןעטיהרעפ

 עניימעג ייב ,ןעשנעמ עטינעגנוא ,עדנעסיוונוא ייב דנעה איד ןיא ךיז טניפעג ךאפ ןוא

 ןייק טינ ,ןערהָאי ןייק טינ ןעבאה עכלעוו ,הרבח ענעבעירטעגכרוד ןוא ךַאלגניי ,ןעיורפ

 ,נייקטינעג ןעבָאה ףרָאד ןעמ ואוו ,טייהנעגעלענ עדעי ייב ןעהעטש ייז ,טפַאשטנעק

 ,טקניל זיא סָאװ ןוא םטכער זיא סָאװ ,טינ ןעסייוו ןוא ,ןוז רעד ףױא רעטוב איו

 ,ןעכַאזרוא איד ןעזייװ ןוא ןערעלקרע רעכילטייד ןוא רעטיירב ןעלעו טלָאװ ךיא
 וצנָא עטייל עטריבורּפעגסױא רָאנ טפעשעג עניטכיוו סעזיד גיחטיונ זיא סע םורַאװ

 טייצ רעדנַא ןַא ;טינ רימ סע ןעביולרע טרָא רעד ןוא טייצ איד רעבָא ; ןעיורט

 ןענעק וא העד א ןעבאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ עכלעזַא וצ וערעלקרע סָאד ןיוש ךיא לע
 "רעבליז עזיד סָאװ ריילטימ סָאד זַא ,לטיפ יוזא רָאנ ךיא גָאז טצעי ,ןערהיפנייַא סָאד
 תונכדש ריפ רָאנ ףָארטש ערעווש עזיד ןוא טכיזעג עגידריוורהע סעזיד ,רָאַאה עסייוו

 "לושעב רעד ןענעו טרענעלקרעפ לעיפ ךיז טאה ,טקעוורע רימ ןיא ןעבָאה ,עבעיל ןיא

 טלעוו רעד ןיא ָאטינ זיא סע סָאד ,טוג ץנַאג סייוו ךיא להָאוװבָא ,ףושכ ףוא גנוניד

 םוצ םינּפ ן'טימ לֶעזע ןָא ףיוא ןערהיפ רעכערמרעפ עסיוועג ןעמ טגעלפ ןעינַאּפש ןיא *

 ֿןעכערּברֶעַמ ןייִז ןעמורסוא ןוא סיוארָאפ ןהעג טגעלפ רעגייא ןוא קא
 ; א
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 ןענניוצ ןענעק לאז ןעמ ,ןעּבױלנ ןעשנעמ עשירַאנ איװ ןעכלעוו טימ ,ףושכ ןייק
 ןעכירּפש"רעבױצ ןוא רעטיירק א יירפ זיא ןעליו רעזנוא ןעד ,ןעליו רעוא
 סעקַאדייל עגידריוונוא ןוא רעבייוו עשירַאנ סָאװ סעלַא .ןָאהט טשינרָאנ םהיא ןענעס
 ,ּפָאק םעד ןעשנעמ םעד טהערדרעפ עכלעוו ,טפיג ןעשימ יז סאד ,זיא ,ןָאהט ןענעק
 ,טגָאזעג ןיוש באה ךיא איו ,רעבָא ,עבעיל וצ ןענערפיוא ןענעק ייז סאד ,גידנעדערנייַא

 * עליו םעד ןעגניווצ וצ ךילנעמנוא זיא סע

 ן'תמא ןיא ןיב ךיא ןוא ,ןַאמ רעטלַא רעטונג רעד טגָאזעג טאה *,סע זיא ױזַא;

 .ה .ר) ןכרש ַא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ סאד ; ףושכ ןופ השעמ רעד ןיא נידלושנוא רָאג

 ךיא ;ןענעקילבָא טינ ךיא ןעק (תובקנ ןוא םירכז ןעגניירבוצנעמַאוצ רָאטקַאפ ַא
 ךיא ;םעד טימ סעזאב סעּפע והט ףיא סאד ,טכַאדעג טינ לאמנייק רעבא באה

 ןעגינגרעפ ןעפאשרעפ וצ ןעדעי ןוא ןעלעטשנעדעירפוצ טלעוװ איד טלָאװעג רָאנ באה
 ךיא ומ טניימעג טוג טימרעד באה ךיא סָאװ גידנעקוק טינ רעבָא .דיירפ ןוא

 טקירד ךימ ןעד ;  קירוצ זעמוק וצ טינ ןיוש ןעכער ךיא ןענַאװ ןופ ןעטרָאד ןרעדנַאװ

 -נעניוא ןייא בָא טינ ףימ טזָאל עכלעוו ,טייהקנַארקינירוא ןַא ןַא ןוא רעטלע ןיימ וצ

 םהיא וצ טאה ָאשטנַאס ןוא ןענייו וצ ןעבױהעגנָא רעדעיװ רע טאה ָאד ?.קילב

 רעטסַאיּפ ןעבלַאה ַא ןעמונעגסיורעה םיזוב ןופ טאה רע סאד ,דיילטימ ַאזַא ןענירקענ

 ,הבדנ ַא ןעבעגענ םהיא סאד טאה ןוא

 ןייז ןענעוו ןרעדנַא ןַא טנערפענ טאה ןוא רטטייוו ןעגנַאגעג זיא טָאכיק ןָאד

 ַא טימ רָאנ גירטױרט ױזַא טינ טרעפטנעענ םהיא טאה רענעי ןוא .ןעכערברעפ

 טכַאמענ סַאּפש לעיפ וצ עלעסיּב ַא באה ךיא לייוו ,ָאד ןיּב ךיא, :ענעימ רעבילהערפ
 ןענייז עכלעוו ,סרעטסעווש רֶאָאּפ ַא טימ ןוא סעצינעמעלּפ עכילבייל רָאָאּפ א טימ

 סאד ,ןעמעלא טימ טכַארברעפ לעיפ ױזַא באה ךיא ,ץרוק ;עניימ ןעוועג טינ רעבָא

 -נעילימַאפ רעטסעּב רעד סאד ,!ערָאװעג טשימוצ יוזַא טפאשטדנַאורעפ ןיימ זיא ךילדנע
 ,ןעזעיוועב סעלַא רימ סאד טאה ןעמ .ןרעטנָאלּפסױרעה טנעקענ טינ ךיז טאה רענעק

 ךיא ;טַאהעג טינ ךיוא ךיא באה דלעג ןוא דניירפ עטוג ןייק טאהענ טינ באה ךיא
 -ענבָא ךימ טאה ןעמ ןוא לעגרָאנ ןיימ טימ רהאפעג ןיא ןיב ךיא סאד ,ןהעזעג באה

 סָאד { ןעדעירפוצ םעד טימ ןיב ךיא ,טײברַא ענשזרָאטַאק רָאי סקעז ףױא טעּפשמ

 סע ;ננַאל זיא ןעבעל סאד ןוא גנוי ףאנ ןיב ךיא ;דניז עניימ ריפ ףָארטש א זיא
 ,רעטיר ררעה ,ךייא ייב סעּפע רהיא טאה ,ןטרעוו טכער רעדעיװ סעלַא ךאנ טעװ

 לעמיה ןיא ררעה רעד ךייַא טעװ ,ןעבעג רעכערברעפ ןעֶמירָא ןעזיד טליוו רחיא סָאװ

 ,ןעבעל ןוא טייהדגוזעג רטייֵא ריֵפ ןָעְטעֶכ דרֶע רעד ףיוא ָאד ןעלעוו רימ ןוא ןעלהָאצעב

= 
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 סָאד) ערעטצעל סאד ןוא םונ ױזַא ןייז לָאז (טייהדנוזעג איד) ערעטסרע איד סאד
 "עג ןעווענ זיא רעזיד " ,טנעידרעפ ןהעזפיוא סענהעש רעייא איוו ,גנַאל ױזַא (ןעבעל

 זיא רע סאד ,טנאזעג טאה רעטכעוװ איד ןופ רענייא ןוא ,טנעדוטש א איו טעדיילק

 ,ןײטַאל ןיא רענעק רעטכעלש ןייק טינ רעבָא ,סַאזרעדױלּפ רעסיורנ א

 .רהעז ,טלַא רהָאי גיסיירד ןַאמ א ןעוועג זיא עינַאּפמָאס רעד ןופ רעטצעל רעד

 טקוקעג גידנעטש טאה גױא ןייא סאד ,עקָאסאק ױזַא ןעוועג רעבָא זיא רע ,רענהעש א

 ;ערעדנַא איד איו טעטייקעג סרעדנַא לעסיב ַא ןעווענ זיא רע ,ערעדנַא סאד ףיוא
 . זיא איז סאד ,גנַאל ױזַא ןעווענ זיא עכלעוו ,סופ םורעה טייק א טאהעג טאה רע
 ענרעזייא ייווצ טאהעג דע טאה זלַאה ןייז םורעה ןוא ,בייל ןעצנאג ןייז םורעה ןעגנאגעג

 ,רערעדנַא רעד ןוא טייק רעד וצ טעּפטשטעגוצ ןעוועג זיא רענייא עכלעוו ןופ ,סנעגַארק

 םעד ריפ עציטש א ןעװעג ןיא ",דניירפ םאזקרעמפיוא , ןעסייהעג טאה רעכלעוו

 סע עכלעוו וצ ,ןעננַאטש אייווצ לעטראג ן'זיב ןעננַאנענבָארעה ןענייז עזיד ופ ;ּפָאק

 סאד ױזַא ,רעסעלש עסיורג טיפ ןעטעשנַאמ ענרעזייא ייווצ טעװַארּפעגוצ ןעוועג ןענייז

 ,דנטה איד וצ ּפָאק םעד ןוא ּפָאק םוצ הנעה ענייז ןענַארטוצ טנקעעג טינ טאה רע

 איד סלַא טעטייקענ רעטסעפ זיא שנעמ רעזיד םוראװ ,םנערפעג טאה טָאכיק ןָאד

 ןעגנַאנעב טאה רענייא רעזיד לייוו ,טרעפטנעעג םהיא טאה רעטכעװ רעד .ערעדנַא

 רעטסיירד אזא זיא רע לייוו ןוא ,ןעמאזוצ ערעדנַא עלַא סלַא סנעכערכרעפ רהעמ

 ,ןעבאה ארומ ייז ןעזומ רעסעלש ןוא ןעטייק עלַא ךאנ סָאד ,שטַאגנוי רענידארומ ןוא
 .ועפיולטנע ןעק רע סאד

 טנערפעג טאה "7? ןהענעב טנעקעג ןעד רע טאה ןענערברעפ ַא ריפ סָאװ}

 ?ענרָאטַאק ףױא רָאנ םהיא טמישרצפ ןעמ ןעו ,טָאכיק ןָאד

 סאד ןוא ,רעטכעװ רעד טנָאזעג טאה ?,רהָאי ןהעצ ףױא נעװַא טהעג רע;

 ןומ עטכער איד ןערעילרעפ איו טונ יוזא .ה ,ד) טדױט יועכילרענריב איו טונ ױזַא זיא

 רעטמהירעב רעד זיא גנוי רעװַארב רעזיד סאד ,ןעגָאז וצ רָאנ ךיורב ךיא ,(רעגריב א

 ,ַאלליּפַאראּפ ןופ ָאלליסענינ רעדָא עטנָאמַאסַאּפ ןופ סענינ

 "נעמאזוצ טינ רימַאל,/ ; עפורעגסיוא סעניג טאה ,רַאסימָאק ררעה ,גונעג,
 ןײמ ןא ,אלליסעניג טינ א סעניג סײה ךיא !ןעמענוצ א ןעמענ ןעשימ

 רעדעי ךיז לָאז ;טנָאז רהיא איו ,ַאלליּפַארַאּפ טינ ןוא עטנָאמַאסאּפ זיא ןעמָאנוצ
 ".ןָאהט וצ גונעג ןעבָאה טעװ רע ןוא ךאז ןייז וצ ןערהעק ךיז

 ןטווא ,רָאָסיִמאק רעד טְנָאזעג טָאה ײקַאדיײל אוד ,ליומ ןייד ױזַא טינ ןעפע,

 *,ןעגייווש ןעֶכַאַמ דלַאװג טיִמ ריד ךיא לעװ טיִג
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 טתעג ןעשנעמ םעד זַא} ,טנַאטסערַא רעד טנַאזעג טאה ",עקַאט טהעז עמ

 ןופ ָאלליסענינ סייה ךיא בוא ןעניפעגסיוא לָאמָא טעװ ןעמ רעבָא ,ליו טָאנ איו

 * .טינ רעדָא ַאלליּפַארַאּפ
 רעד טנָאזעעג טאה ??רעבױר-נעסַאג אוד ,ױזַא טינ ןעד אור טסייה,

 | ,רעטכעוו

 רהעמ ןיוש ךימ לָאז ןעמ זַא ,ליוו ךיא רעבָא ,סענינ טרעפטנעעג טאה "עי?

 רעהַא טינ ָאט ןעבעגנ םעּפע זנוא ,רעטיר ררעה ,טליוו רהיא ןעוו ,ןעפור טינ ױזַא

 ,גילײװננַאל ןערעװ וצ ןָא ןיוש טבייה ךיז ןענערפכאנ רעיא ןעד ,טָאנ טימ טהעג ןוא

 ןופ סענינ ן'ב ףיא סָאד ,ןייז ןעסיוו רהיא טלָאז ,עטכישענ ןיימ ןעסיוו רחיא טליוו

 עיר טיס ןעבעירשעגפױא ךיא בָאה עטכישענ"סנעבעל ןיימ ןוא ,עטנַאמַאסַאּפ

 * ,רעגניפ

 ןעבעירשעב ןײלַא טָאה רע} ,ראסימָאק רעד טגָאזעג טָאה ?,תמא זיא סָאד,

 ןיא טצעזרעפ ךוב ןייז טאה רע רעבָא ,טנַאסערעטניא רהעז זיא סעכלעוו ,ןעבעל ןייז

 | *.ןעלַאער טרעדנוח אייווצ ריפ םינגנעפעג
 ןיא טצעזרעפ ןייז וליפא לָאז סע ןעװ ,ןעזעלסיוא רעדעיװ סע לעװ ךיא אפ

 ,סעניג טגָאזעג טאה *,ןעטאקוד טרעדנוה אייווצ

 ,טָאביק ןָאד טנערפעג טאה *? טונ ױזַא ןעד סע זיא,

 ןוא סעמרָאט ןופ ָאללירַאצַאל סָאד/ ,טעניג טרעפטנעעג טאה *?טונ יוזא;

 רעדָא ןערָאװעג ןעבעירשענ ןיוש ןענייז עכלעװ ,טרַא רעזיד ןופ עקרעוו ערעדנַא עלַא

 רָאנ ךייא ןעק ךיא ,םעד ןעגענ טשינרָאג ןענייז ,ןערעו ןעבעירשעג ךָאנ ןעלעוו סָאװ

 עכלעזַא ןענייז ןעטײהרהַאװ איד ןוא ,ןעטײהרהַאװ רָאנ טלַאהטנע סע סָאד ,ןעגָאז

 ךיז ןענעק (סנעגיל ענייק) ןעכַאז עטכַארטעגסױא ענייק סָאד ,עניטסול ןוא ענהעש

 ".ןעביילגרעפ טינ יז טימ

 *? ףוב סָאד ןעד טסייה איווא

 * עטנָאמַאסַאּפ ןופ סענינ ןופ ןעבעל סָאד;

 ,טָאביק ןָאד טגערפעג טָאה 7? טגידנעעג ןיוש סע זיא,

 - ץימ ןעוא ,עטנַאמַאסַאּפ טנָאזענ טאה ?,טגידנעענ ןייז סע ןעק יוזא איו;

 ןיימ ןופ טהענ ןעּבעירשעג רעהַא זיב בָאה ךיא סָאװ ? טנידנעעג טינ ךָאנ זיא ןעבטל

 ןיא טקישרעפ לָאמ ןעטייווצ םוצ טצעי רעוו ךיא סָאװ ,קילבנעניוא םעד זיב טרובענ

 *,עגרָאטַאק

 ןָאד טנערפעג טָאה *? ןעזעועג ןעטרָאד ךיוא רעהירפ ןיוש רהיא טיי

 | ,טָאכיק
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 ןעטרָאד ןיוש ךיא יב, ,סענינ טנָאזעג טָאה ?,ןענעיד וצ גינעק םעד ןוא טָאג,
 ,ןעקעמש עקיַאנַאנ איד ןוא סערַאכוס איד איו סייוו ןוא רהָאי רעיפ ןעזעװעג לָאמניא -

 . לעװ ךיא לייוװ ,ןיהַא ןהעג וצ רעדעיװ ףערטעב רעסיורג ןייק טינ זיא רימ ייב ןוא

 וצ לעיפ ןעבָאה ךָאנ לע ךיא ןעד ;ךוב ןיימ ןעגידנע וצ טייצ עיירפ ןעבָאה טרָאד
 ךיא להָאװבָא ,טייצ עיירפ גונעג ןעמ טָאה סעגרָאטַאק עשינַאּפש איד ןיא ןוא ,ןענָאז

 סעלַא סייוו ףיא לייוו ,ןעביירש וצ ךָאנ בָאה ךיא סָאװ סָאד ריפ טייצ לעיפ טינ ךיורב
 | * גינעווסיוא ףיוא

 .טָאכיס ןָאד טנָאזעג טאה "?גנוי רעטקישעג ַא סיוא רימ טסהעז אודע

 ירעפ קילגנוא סָאד ןעד, ,סענינ טרעפטנעענ טָאה ?,רעכילקילננוא ןַא רעבָאװ

 * ןעשנעמ עטטניהעפ איד רעמיא טגלָאפ

 ,ראסימָאק רעד טנָאזעג טָאה *,סע טנלָאפרעּפ סעשטַאננוי אידק

 "ַאסַאּפ טרעפטנעעג טָאה !,רַאסימָאק ררעה ,טגָאזעג ןיוש ךייא בָאה ךיא}

 טינ ךייא ןעבָאה ןעררעה ערעייא ןעד ,הורוצ ןעזָאל זנוא טלָאז רהיא סָאד ,עטנָאמ

 ,ןעלדנאהעב טכעלש עכילקילגנוא זנוא טלָאז רהיא זַא ,ןעקעטשיטמא םעד ןעבענעג
 רעווש ,טינ ןעוו ,ליװ גינעק רעד ואוו ,ןיהַא ןטרהיפנעוַא זנוא טלָאז רהיא ןרעדנָאז
 קנעש רעד ןיא ןענייז עכלעו ,ןעקעלפ איד !גונענ רָאנ -- -- המשנ ןיימ ייב יא
 לָאז םורָאד ןשעװ איד ןיא ןעמוקסיורעה לָאמ א ְךָאנ ןענעק ,ןערָאװענ טכאמענ
 ןעמ ,רעטייוו ןעהעיצ רימָאל ןוא ,סרעסעב ןעדער ןוא טוג ןעבעל ,ןעגייווש רערעדעי

 *! טרעדױלּפעג גונעג ןיוש טָאה

 -אסַאּפ טלָאװענ טָאה ןוא ןעקעטש ןייז ןעביוהענפױא טָאה ראסימָאק רעד

 ןיא טנעלעג רעבָא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד ; סעקנושארטס ענייז ריפ ןעבעג ן'עטנָאמ

 ןעקנעדרעפ וצ טינ זיא סע לי ,ןענָאלש טינ םהיא לָאז רע ןעטעבעג טאה ןוא ןעטימ

 ;ןעדנובענ טסעפ ןענייז דנעה ענייז ןעוו ,גנוצ ןייז יירפ טצונעב רע סָאװ ,ןעשנעמ

 טייק רעד וצ טדימשענוצ ןעווענ ןענייז עכלעוו ,עלא וצ טעדנעוועגנ ךיז רע טאה ןַאר

 רימ טָאה ,רעדירב עטסבעיל עניימ ,רהיא סָאװ ,סעלַא ןופ, ?  טגָאזענ טָאה ןוא

 ערעײא ריפ טלייהטרוארעפ ךייא טאה ןעמ שטָאכ סָאד ,רָאלק ךיא העז ,טגָאזעג
 טהעג רהיא ןוא ףָארטש רעיא טימ ןעדעירפוצ טינ ךָאד רהיא טייז ,סנעכערברעפ

 הטומ רהטס טשהענ טלָאװ ךייא ןופ רענייא ןעוו ןוא ; עליו רטייא ןענטנ רהיא וצ

 וא דניירפ רהעמ רענייא ךָאנ ןוא ,דלענ רהעמ רערעדנַא רעד ,סערוטרָאט איד ףיוא
 -לעיפ רהיא טלָאװ ,ךייא וצ האנש ןייק טָאהעג םינ טלָאװ רעטכיר רעד ןעוו ךילדנע

 יא טנעיררעפ רהיא עכלעוו ,טייקגיטכערענ רעד טול ןערָאװענ טלעדנַאהעב טכייל
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 ךימ טנניווצ רע ןוא טסיינ ןיימ וצ ךימ טדער רעבירעד ןוא ; טייקכילקריוו רעד

 ףיױא טקישענ ךימ טאה לעמיה רעד ןעכלעו וצ ,קעווצ םעד ןעזייוו וצ ךייא רַאגָאז
 ןוא ןעקעב ךיא ןעכלעוו ,ןעדרָא-רעטיר םעד וצ טמיטשעב ךימ טאה ןוא טלעװ עזיד

 ניהטיונ ןעבאה סָאװ ,איד עלא ןעפלעה וצ רדנ א ןָאהטעג באה ךיא ןעכלעוו בעילוצ

 איד ןופ ענייא זַא ,רעבָא סייוו ךיא איו ױזַא / ,ןעננוקירדרעטנוא עגיטכעמ ןופ ףליה

 ןעמ סָאװ דלַאװנ טימ ןענניוצ וצ טינ זיא טרעדרָאפ טייהגולק איד עכלעוו ,ןעכַאז

 ענירביא איד ןוא רַאסימָאק ןררעה םעד ָאד ךיא לעװ ,ןעטוג טימ ןעכיירנרעד ןעק

 רהיא ןיהואוו ,ןהענ ןעזָאל ןוא ןעיירפעב וצ דייא ןעטעב ךילדניירפ רעטכעװ ןעררעה

 ףיוא ןענעיד םהיא ןעלָאז סָאװ ,ןעשנעמ ןייק ןעלהעפ טינ ןעלעװ נינעק םעד ;טליװ
 ריפ עני ןעכַאמ וצ טרַאה וצ לעסיב ַא זיא סע טנייש רימ ןעד ;טרַא רערעסעב ַא

 "רעביא,, ,יירפ ןערעוו ןערָאבעג ןעזָאלעג ןעבאה רוטַאנ איד ןוא טָאנ עכלעוו ,ןעפַאלש

 ןעשנעמ עמירָא עזיד ןעוו, ,טצעזענוצ טָאכיק ןָאד טאה "?,רעטכעוו ןעררעה עניימ טּפױה

 רניז ענייז ןטסהענ םענייא ןעדעי טזָאל ,ןעכָארברעפ טשינרָאג ךייא ןעגעג ןעבאה

 סעזעב טינ טזָאל רעכלעוו ,לעמיה ןיא טָאג ַא ָאד ןיא סע ןעד ,ןעסיוועג ןייז ףיוא
 ,טטייל ענידנעטשנַא ריפ טינ טסַאּפ סע ןוא ,טניולעב טינ סעטוג ןוא טפָארטשעבנוא

 טינ רייל ןייק ייז ןעבאה ענעי ןעוו ,רעדירב-נעשנעמ ערעייז ןופ רעקנעה איד ןייז וצ

 ןענעק ךייא לָאז ךיא םוא ,לעדט ןוא ךילדניירפ ךייא ייב סאד טעב ךיא .ןָאהטענ

 ןעלעוו ,ןָאהט טינ רעבָא סע טליװ רהיא ןעװ ;רימ סע טוהט רהיא ןעוו ,ןעקנַאדעב
 רלַאװנ טימ ןענניווצ ךייא םרַא ןעקרַאטש םעניימ טימ דרעװש סעזיד ןוא זעיּפש רעזיד

 | * ןָאהט וצ סאד

 -ייצעגסיוא ןַא טימ , ,רַאסימָאק רעד טרעפטנעעג טאה *?סַאּפש רענהעש א;

 ןעזָאל יירפ ןעלָאז רימ ליװ רע !ןעמוקענסיורעה ךילדנע רע זיא םעװָאטַאס ןעטנעכ

 וצ יירפ אייז טכער סָאד טָאהעג ןעטלָאװ רימ איו טקנוּפ ,ענעננַאפעג ס'נינעק םעד
 ףי א טהעג .ןעקהעפעב וצ סאד זנוא טאהענ טכער סאד טלָאװ רע איו רעדָא ,ןעזָאל

 טבוז ןוא ּפָאק רעיא ףיוא ןעקעב-ריזאר סאד טכערוצ ךייא טכַאמ ,ררעה ,נעוװ רעיא
 *.ץטק עניסיפ ייירד ןייק טינ

 ןָאד ןעירשעג טאה "!וצרעד טפוש ַא ןוא ץאר ַא ,ץאק א טייז ןיילא רהיא;

 -ָאק םעד ףױא טנָאיעגפיורעה לענש ױזַא רעטרעװ עזיד טימ ךיז טאה ןוא טָאכיק

 -רעפ קרַאטש ,,ןערהעוו טנעקעג ךיז טאה רע רעדייא ,םהיא טאה רע סָאד ,רַאסימ

 טאה רעכלעוו ,רעד עדַארנ ןעוועג רעזיד זיא קילג ןייז וצ .עקיּפ ןייז טימ טעדנואוו
 ןּוא טרעדנואוורעפ ןענַאטשעג ןענייז רעטכעוו ענירעביא איד .רהעווענ-רעייפ א טאהעג
 ַא ןענייז אייז סנָא ךָאד ;לַאפנָא ןעטעטרַאװרענוא םעד רעביא טרענייטשרעפ איו
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 איד ןוא ןעדרעווש ערעייז וצ ןעמונעג ךיז רעטיר איד ןעבָאה ,ףיז וצ ןעמוקענ לעסיב

 ןָאד ;ןעפײרגנָא ן'טָאכיק ןָאד טלָאװעג ןעבָאה ןוא ןעזעיּפש ערעיז וצ רעהעניסופ

 סואימ טלָאװ רע ,טייקנידלודעג רטטסערג רעד טימ טעטרַאװרע אייז טאה טָאכיק

 טייהנעגעלענ עטוג עזיד טצונעב טינ ןעטלָאװ ןעטנַאטסערַא איד ןעװ ,ןעטינשעגבָא

 זיא לעמוט רעד ,טכַאמעג איירפ ךיז ןוא ןעטייק איד ןעכָארבוצ ,ןעכאמ וצ זיול ךיז
 טאה סָאװ ץטָאביק ןָאד ןעלַאפעב?ןענייז עכלעוו ,רעטכעוו איד סאד ,סיורג יוזא ןעוועג

 -רָאג ןעבאה ,טכַאמעג זיוק ךיז ןעבאה סָאװ ,ןעטנַאטסערַא איד ןוא ,ןעפירנעגנָא אייז

 עטנָאמַאסַאּפ ןופ סעניג ןעפלָאהעג טייז ןייז ןופ טאה ָאשטנַאס ,טרהיפעגסיוא טשינ

 איוו דלַאב יוזא טאה רעכלעוו ,רעטסרע רעד ןעוועג זיא רעזיד ןוא ןעכאמ וצ זיול ךיז

 טאה ,רַאסימָאק םעד ףוא ןעזאלענפיורעה ךיז ,דנעה ענייז ןעצונעב טנעקעג טאה רע

 ָאד טלעיצענ סקיב רעד טימ טאה ןוא סקיב ןוא דרעווש ןייז ןעמונעגנעווא םהיא ייב

 טינ זיא ךאוו רעד ןופ רענייק סָאד ױזַא ,גידנעסעיש טינ ,םענעי ףױא ָאד ןעזיד ףיוא

 סקיב ס'עטנָאמַאסַאּפ ןופ ןעפָאלעגנעװַא עלַא ןענייז אייז ןעד ,טרָא ן'פיוא ןעבטילברעפ

 ,ןעטנַאטסערַא ענערָאװעג יירפ ענירביא איד ןופ רענייטש איד ןופ איו טוג ױזַא

 ארומ טאה רע לייװ ,ןעוועג ןעדעירּפוצ טינ רָאנ לַאפ םעד טימ זיא ָאשטנַאס

 רעד ןעסיוװ וצ ןעבעגנ עטכישעג עצנַאנ איד ןעלעו ענעפָאלטנע איד סאד ,טַאהעג

 איד ןעגָאיכָאנ ןוא עגָאװערט ןעּפאלק ןעזָאל טעװ עכלעוו ,טּפַאש רעדירב רעגילייה

 "געווַא + ךיילג ןעטעבעג םהיא טאה ןוא ןררעה ןייז טגָאזעג טאד טאה רע ,רעכערברעפ

 - .גרעב עטנעהָאנ איד ןיא ןעטלאהעב ךיז ןוא טרָא ןייז ןופ ןהענוצ

 באה ךיא סָאװ םייוװ ךיא רעבָא ,טָאכיק ןָאד טנַאזט) טאה *?טוג ץנַאג,

 ןעבאה עכלעװ ,ןטטנַאטסערַא עלא ןעפורענ ךיז וצ ןַאד טאה רע .,ןָאהט וצ רעהירפ

 ךיז ןעבאה יז איו םעדכאנ .טײרּפשוצ ךיז ןוא בייל ןזיב טביורעב רַאסימָאק םעד

 רע טאה ,ןענָאז וצ אייז טאה רע סָאװ ןערעה וצ םוא ,טלעטשענמורעה םהיא םורעה

 רַאבקנַאד ןייז ןעֿפרַאד טייל עווַארבא :עדער עדנענלָאפ איד ןעטלַאהעג אייז רַאֿפ

 דעב עכלעוו ,דניז איד ןופ ענייא ןוא ,ןָאהטעג אייז טאה ןעמ סָאװ תיבוט איד ריפ

 עניימ ,סאר נָאז ךיא .טײקרַאבקנַאדנא איד זיא ,ןעטסרהעמ םֵא טָאנ ןענידייל

 ,טַאהעג רימ ןופ טאה רהיא הבוט א ריפ סאוו ,טהעז ןוא טסייוו רהיא לייוו ,ןעררעה

 ,עלַא טלָאז רהיא סאד ,ךייא ןופ גנַאלרעּפ ןוא ךיא שניוו ריפַאד גנוניולעב םלָא

 ןהעג ,זלַאה ןופ ןעמונענבָארעה ךייא באה ךיא עכלעוו ,טייק רעזיד טימ ןעדאלעב

 ,אעניצלוד עמַאד רעד וצ ןעדלעמ ןעטרָאד ךיז ,ָאסָאבָאט טדָאטש רעד ךאנ ךיילג

 רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד ,רעטיר רהיא סאד ,ןעבענ וצ ןעסיוו וצ רהיא םוא

 סעלַא טקנוּפ ןיא טקנוּפ רהיא טלָאז רהיא ןוא ,רהיא וצ ךיז טעדנעוו ,טלַאטשעג
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 זיב רעײטנעבַא ןעגיטרַאסױרג ןעזיד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,ןעלהעצרע גיטכיר
 ךָאנ .טייהיירפ עטשניוועג רעיא טּפַאשרעפ ךייא באה ךיא סָאװ ,קילבנעגױא םעד וצ

 ,טליוו רהיא ןיהואוו ןהענ ךייא רחיא טנעמ םעד

 טאה ןוא טרָאװ סאד ןעמונענ עגירביא עלַא ריפ טאה עטנָאמַאסַאּפ ןופ סעניג
 ןוא ררעה ןיימ ,ןעליפרע וצ זנוא טלהעפעב טייקגידענג רעיא סָאװ סאד} ; טגָאזעג

 טינ ןערָאט רימ ןעד ; טייקכילגעמנוא עטסכילנעמנוא איד זנוא ריפ ןיא ,רעיירפעב

 ואוו ןוא איו רערעדעי ,רעדנוזעב ןהענ ןעזומ רימ ,געוו ןייא ףיוא ןעמַאזוצ עלַא ןחעג

 -רעדירב ענילייה איד םוא דרע רעד ןיא ןעטלַאהעב וצ ךיז ןעכוז ךילנעמ ןעוו ,ןעק רע

 .ןעכוזמורעה סיװעג זנוא טעװ איז ןעד ,רֹוּפש ןייק ןעניפעג טינ זנוא ןופ לָאז טּפַאש

 רהיא סאד ,זיא ןָאהט טכער טױל לָאז ןוא ןָאהט ןע ק טיקנידענג רעיא סָאװ

 ופ אעניצלוד עמַאד רעד ןעגייצ וצ זנוא טלהעפעב רהיא עכלעוו ,ערהע איד טלָאז

 עכלעוו ,סָאדערק ןוא סָאיראמדעװַא להָאצ עסיוועג א ףױא ןעטייברעפ ,ָאסָאגָאט

 ןעמ עכלעוו ,טײברַא ןַא ןיא סאד ןעד ,ןעגָאז ךייא ריפ ןעטסעב םא איו ןעלעוו רימ

 ,ןערעירפ ןיא ןוא גטירק ןיא ,גידנעהור ןוא גידנעפיול ,טכַאנ ייב ןוא גָאט ייב ןאהט ןעק

 ,ןיימ ךיא ,םירצמ ןופ ּפעט-שיילפ איד וצ ןערהעקקירוצ טצעי ךיז ןעלָאז רימ סאד

 ךאנ טימרעד ןרעדנַאװ ןוא ןעקַאנ ן'פיוא ןעטייק ערעזנוא ןעמהענ רעדעיװ ןעלָאז רימ

 ,טכַאנ זיא טצעי זַא ןעלעטשרָאּפ ךיז לָאז ןעמ איו ךאז עניּבלעז איד זיא ,ָאסָאבָאט

 ץופ ךַאז אזא ןוא ,הירפ רעד ןיא רענייז א ןהעצ ץתמא ןיא טצעי זיא סע דנערהעוו

 ".םיוב-מלוא ןַא ןופ סענרַאב ןעגנַאלרעּפ טסייה ןעגנַאלרעּפ וצ זנוא
 רעה רהיא, ,גידנרָאצ רהעז טָאכיק ןאד טנאזענ טאה *,רעווש ךיא רעבָא,

 ךייא טנעמ רהיא איו רעדָא ,ָאלליּפָארַאּמ ןופ ָאלליסעניג ןָאד רעדָא ,ןהוז-נערוה
 איד ןעשיווצ סנעזייא ערעייא עלַא טימ ןהענ ןיילא רענייא טלָאז רהיא םאד ,ןעסייה

 * ,ןעקור ן'רעביא טייק עצנַאג איד ןוא סיפ

 סאד ןהעזעג ןיוש טאה ןוא ,גידלודעג וצ ןעוועג טינ זיא רעכלעוו ,עטנָאטַאסַאּפ

 ,טיירפעב הרבח עכלעזַא טאה רע סָאװ םעד ןופ ןעניז ן'ייב ןטוועג טינ זיא טָאביק ןָאד

 עבילטע ןעגנַאגענקירוצ ןענייז יז ןעכלעוו ךאנ ,קניוװ א ןעבענעג טייל ענייז רע טאה
 ,רענייטש עכעיפ יוזא טימ ןענגער וצ ןעבױהעגנָא ן'טָאכיק ןָאד ףיוא ןעבאה ןוא טירט
 -ָאר רעמירָא רעד ןוא ,ןעציש טנעקעג טינ דליש ןייז טימ וליּפא ךיז טאה רע סאד

 ןעוועג טלָאװ רע איו ,ןערָאּפש ענייז ןענעוו טרעמיקעב גינעוו ױזַא ךיז טאה עטנַאניצ
 ןיוא ךיז טאה ןוא לעזע ןייז רעטניה ןעכָארקרעּפ זיא ָאשטנַאס .זנָארב ןופ ןעסָאנעג

 ,טמָארטשעג יז ףיוא טאה רעכלעוו ,רענייטש איד ןופ ןענער םעד ןופ טצישעג ןפוא ן'ַאזַא

 ענינייא סאד ,טוג ױזַא רליש ןייז טימ ןעקעד טנעקעג םינ ךיז טאה טָאכיק ןָאד
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 "עג זיא רע וא ,טפַארק רעגידלַאװג ַא טימ ןעפערט טינ םהיא ןעלָאז ךַאלדנייטש
 ףוא טנעדוטש רעד ךיז טאה ןעלַאפנמוא רע זיא םיוק ןוא ;דרע רעד וצ ןעלַאפ
 םהיא טאה ,ּפָאק ןייז ןופ ןעקעב סָאד ןעמונעגבָארעה טאה ,ןעזָאלענפױרעה םהיא
 סע טאה ןוא סעצײלּפ איד ףױא טימרעד ּפעלק רעיפ רעדָא איירד ןעבענענ טימרער
 ןעמ .רעקיטש ןיא ןערָאװעג ןעכָארבוצ טעמכ זיא סע זיכ ןייטש א ןָא טּפַאלקענ ןאד
 ךיוא םהיא טלָאװ ןעמ ןוא קָאד-נעּפַאװ ןייז ןעגיױצענבָארעה רעטיר םעד ןופ טאה
 ,ןעזָאלעג סאד ןעטלָאװ סעװעילָאכ ענרעזייא ענייז ןעװ .,ןעזיוה ענייז ןעמונעגבָארעה
 ןייא ןיא ןעזָאלעג םהיא ןעבאה ןוא קָאר םעד ןָאהטעגסױא אייז ןעבָאה ץָאשטנַאס
 ךיז זיא ,ןעכַאז איד טימ טלייהטוצ ךיז ןעבאה אייז איו םעדכאנ ןוא ,עקלעזעמַאק
 ענילייה איד ןעדיימוצסיוא רהעמ לעיפ גידנענעקנעד ,געוװ ןייז ןעננַאגעג רערעדעי
 איד ןעמהענ וצ סלַא ,טָאהעג ײשבַא עלַא ןעבאה אייז רעכלעו רַאּפ ,טפַאשרעדירב
 לעד ַאעניצלוד יורפגנוי רעד וצ ערהע ןעּבענבָא ןהענ וצ ןוא ןעקַאנ ץפיוא טייק
 רענ ןײלַא ןענייז טָאכיק ןָאד וא ָאשטנַאס ,עטנַאניצַאר ןוא לעזע רעד ,ָאסָאבָאט
 ַא טימ ןא טכַארטרעּפ ןענַאטשעג זיא לעזע רעד ;ץַאלּפ םעד ףיוא ןעבעילב
 רע לייוו ,ןרעיוא איד טימ גידנעלקָאש טייצ וצ טייצ ןופ ,ּפָאק םענעזָאלענבָארעח
 איד ןיא ןעניױלפעג םהיא זיא רעכלטוו ,?ענָאהירענײטש רעד סאד ,טניימענ טאה
 ,ןררעה ןייז ןעבעל ןענעלעג זיא עטנַאניצָאר .רעּבירָאפ ןעוועג טינ ךאנ זיא ,ןרעיױא

 בלַאה ,ָאשטנַאס ;דרע רעד ףױא טנעלעגגעװַא ןייטש א ךױא טאה םהיא לייוו
 ןָאד  טפַאשרעדירב רענילייה רעד רַאפ טרעטיצענ טאה ,ןעוועג זיא רע איו טטקַאנ
 טכעלש ױזַא םהיא ןעבאה איד עדַארנ לי ,גידנרָאצ רהעז ןעוועג ךילדנע זיא טָאכיק
 ,הבוט עסיורג ַאזַא ןאהטענ טאה רע עכלעוו ,טלעדנַאהעב

 נר עע 1 1,162:
 יי =
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 .24 לעטיּפַאק
 "עב עטסנעטלעז איד ןופ ענייא ,ַאנערָאמ ַאררעיס ןיא טריסַאּפ טָאה רעפיר םעד טימ סָאװ

 .עטכישעג רעיירט רעזיד ןיא טלהעצרע ןערעוו עכלעוו ,ןעסינעגעג

 סָאװ ,טינשבָא םעד ןהטזעג טאה טָאכיק ןָאד א

 ןייז וצ טנָאזעג רע טאה ,טַאהעג ָאד טאה רע ֹ

 ,ָאשטנַאס ,טגָאזענ טפָא רימ טָאה ןעמ , :רענערטידליש
 איד ןיא לעדניזענ םעניימעג ַא הבוט ַא ןָאהט סָאד

 עװ ,ןיירעה םי ןיא רעסַאװ ןעסעיג איוו ךאז עניבלעז
 -רעפ ךיא טלאוו ,רעטרעוװ ענייד טביולגענ טלָאװ ךיא

 זיא ייברַאפ ךָאד ; סינרעגרע עזיד ןעבַאה וצ טרָאּפש

 -רָאפ ןייז ןיוש ךיא לעװ רעטייװ ןוא ,דלודעג ;  ייבראפ

 *!רעגיטכיז

 רעכיז ױזַא} ;ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה "!רעגיטכיזרָאפ ןייז טעװ רהיאק

 טנעקעג טאה רהיא סָאד ,הדומ טייז רהיא איו ױזַא רעבָא .קרעט ַא ןיב ךיא איוװ
 ,רעטציא רימ טביולג ָאט ,טביולנענ רימ טלָאװ רהיא ןעו ,סינרעגרע עזיד ןערָאּפשרעּפ
 רעד טימ סָאד ,ןענָאז ךייא לעװ ךיא ;הרצ עסיורנ ַא ןעדיימסיוא טליוו רהיא ןעוו
 טינ רעיירד ןייק טינ איז ; ןעביירט טינ יירעטיר ןייק ןעמ ןעק טפַאשרעדירב רעגילייה
 ךיז טכוד רימ ,גידנענָאז תמא םעד ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעטיר עדנרעדנאוו עלא ריפ
 * ןרעױא איד םורעה ןיוש ןעשיור ןעזעיּפש ערעייז סָאד ,סיוא ןיוש

 ןָאד טנָאזעג טאה ?,ָאשטנַאס ,רעגידעקערש א רוטַאנ רעד ןופ טסיב אודץ
 ןשקע ןַא ןיב ךיא סָאד ,ןעפרַאװרָאפ ןענעק טינ רימ טסלָאז אוד םוא רעבָא ,טָאכיק

 ןעדיימסיוא ןוא ןענלָאּפ טצעי ריד דיא לעװ ,הטאר ןייד ןענלָאפ טינ לָאמנייק ליװ ןוא
 גנוגנידעב רעד טימ רענָא ךָאד ,ארומ יזַא טסָאה אוד רעכלעװ רַאפ ,הרצ איד
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 ךיא סָאד ,ןעלהעצרע טינ טדױט ן'כָאנ רעדָא ןעבעל ןייד ןיא םענייק טסלָאז אוד סָאד

 ךיא סָאד ןרעדנָאז ,טאהטנ ארומ בָאה ךיא לייוװ רהַאמענ עזיד ןעדעימענסיוא בָאה
 טסלהעצרע אוד ןעװ ;ןעטעבעג קרַאטש ךימ טסאה אוד ?ייװ ןָאהטענ סע בָאה

 ,רעזיד זיב טייצ רענעי ןופ ןוא ,סלָאמַאד יב טצעי ןופ ןוא ןעגיל וטסנָאז סרעדנא

 ןענָאז ױזַא טסעוו אוד ןעװ ,ןענָאז ןעגיל טסעוו ןוא ןעגיל טסנָאז אוד זַא ,ריד ךיא גָאז

 רימ טסעוו אוד ןעוו ןעד ;ןעדער טינ טרָאװ ןייא ןייק רימ טסלאז ,ןעקנעד רעדָא
 "ענג א סעּפע ארומ בָאה ךיא-רעדָא סיױא דיימ ךיא סָאד ,ועזייוו קנַאדענ ןייא רָאנ
 ךיא ביילב ,ףילרהעּפעג לעסיב א ןייז וצ עי טנייש עכלעוו ,עזיד טּפייהרעביא ,רהאפ

 רעכלעו רַאּפ ,טפאשרעדירב ענילייה איד רָאנ טינ טרַאװרע ןוא ןײלַא רעביא ָאד

 ,לארשי ןופ םיטבש ףלעווצ איד ןופ רעדירב עלַא ךױא רָאנ ,ארומ ױזַא טסָאה אוד

 -רעדירב ןוא רעדירב עלַא ןוא ן'סקוללָאּפ ןוא ן'רָאטסַאק ,רעעבַאקַאקאמ ןעבעיז איד
 * טכעוװו רעד ןופ ןעטפאש

 ןוא ןעפיולנעוַא טינ טסייה ןהענקירוצ, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעגנ טאה ",ררעה,

 "קילג ךיז טביזסיוא איד סלַא רעסערג זיא רהַאפעג איד ןעוו ,המכח ןייק זיא ןעטרַאװ

 םעד ףױא טניײה ךיז טיהרעפ .טדיישענ זיא סע רעװ ןוא ;ןעהערדוצסיורעה ךיל

 ,ןרעכיזרעפ ךייא ןעק ךיא ;לָאמ ַא טימ סעלַא טינ טריקיזיר ןוא גָאט ןענידנענרָאמ

 לעסיב ַא ךיוא ןענעװטסעד ןופ ךיא סייוו ,רעױּפ רעשירַשנ ַא ןיב ךיא שטָאכ סָאד

 ,ןעבָאה טינ הטרח ןייק רעבירעד טלָאז רהיא ,גנורהיפפיוא עניטכיר טסייה סָאװ

 ןעוו ,ןעטנַאניצָאר רעיא ףױא ףיורעה טהענ ןרעדנָאז ,הטַאר ןיימ טמהענ רהיא סָאד

 ןעד ;ךָאנ רימ טהעג ןוא ןהעגפיורעה ןעפלעה ךייא רימ טזָאל רעדָא ,טנעק רהיא

 איד טלַא סיפ איד רעניהטיונ טצעי ןטבָאה רימ סָאד ,רימ טגָאז לכש רעשירַאפ ןיימ

 *דנעה

 .חא דרעפ ן'פיוא ףיורעה טָאכיק ןָאד זיא טרָאװ ןייק רחעמ גידנרעפטנע טינ,

 ,ַאנערָאמ ַאררעיס ןופ גרעב איד וצ םיורָאפ ןעטירענ לעזע ןייז ףיוא טאה ָאשטנַאס

 רעד ןיא ןהענכרוד טלָאװעג טאה ָאשטנַאס עכלעוו ןוא טייוו ןעווענ טינ זיא עכלעוו

 ןיא ךיז םוא ָאּפמאק לעד רַאװָאדַאמלַא רעדָא ָאסיװ וצ געװ םעד ןעמהענ ,טיירב

 -רעדירב ענילייה איד סָאד ,,נעט ענינייא ףיוא ןעטלַאזעב וצ ןעדנענעג עדליוו עזיד

 טלהיפעג ךיז טאה רע ,ןעכוזכָאנ יז ןעלעו יז ןעוו ,ןעניפענ ןענעק טינ יז לָאז טפַאש

 ,גרַאװ-נעסע איד סָאד ,רעדנואו טימ ןהעזענ טאה רע לייוו ,ןָאהט וצ סָאד גיהטומ

 ,ןעטנַאטסערַא איד ןופ ןערָאװענ ןעמונענוצ טינ זיא ,ןענָארטענ טָאה לעזע ןייז סעבלעוו

 ,טכוזענכרוד קרַאטש ױזַא סעלַא ןעבָאה עכלעוו
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 ואוו ,ַאנערָאמ אררעיס רעד ןופ ןעטימ ןיא ןעמוקעגנָא יז ןענייז דנעבא ןעזיד

 ןעביילב וצ םעדרעסױױא ןוא טכַאנ איד ןעגניירבוצוצ טבעילעב ןעוועג זיא ץָאשטנאס
 טעװ קַאזיטיורב רעד איו גנַאל ױזַא סנעטסגינעוו ,געט רָאּפ ַא ךָאנ ליטש ןעגעיל ָאד
 רעטנוא ןעזלעפ אייווצ ןעשיווצ טניטכענעגרעביא אייז ןעבָאה ױזַא ןוא = ;ןרעױדעג
 םיסרוקיּפא איד איװ ,סעכלעו ,לזמ"מילש סָאד רעבָא .רעמיוב-נעקרָאק .עגינייא
 סָאר ,טרהיפענ יװַא טאה ,טלעפעג םהיא או סעלַא טרהיפ ןוא טבאמ ,ןעגָאז
 ישירלעה ס'טָאכיק ןָאד ןעכלעוו ,רעביור ןוא בנג-צרַא םעד ,עטנָאמַאסַאּפ ןופ ןסעניג
 סוא ןעלַאפעגנײא עדארג זיא ,טייק רעד ןופ טיירפעב ןעבָאה טייהמוד ןוא טייק
 ןוא ,גרעב טזיד ןעשיווצ ןעטלאהעב וצ ךיז ,טפַאשרעדירב רעגילייה רעד רַאּפ טכרופ
 ןיהואוו ,טרָא ןעגיבלעז םעד ףוא טכַארבעג םהיא ןטבאה לָאפוצ רעד ןוא ארומ ןייז
 ,עדנוטש ןוא טייצ אזַא ןיא ,טרהיפעג ן'ָאשטנַאס ןוא ן'טָאכיק ןָאד ךיוא ןעבאה אייז
 ןעטרַאװבָא טנעקעג טינ ףױא טאה ןוא ןענעקרעד טנאקעג טינ אייז טאה רע סָאד
 רעמיא ןענייז םיעשר איד איו ױזַא ,ןעֿפָאלשנײא ןעלעוו אייז זיב טייהגעגעלעג איד
 רעטציא ןופ הגאד איד ןוא טָאבעג ןייק טינ סייוו טיונ איד לייוו ןוא .רַאבקנַאדנוא
 ןוא ןערָאבקנַאדנוא םעד ךױא זיא ,רעטעּפש ןעגעוו ןעסנַאדעג איד געװַא טביירט
 ןענעבנגוצנעוַא ן'ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןופ ,ןעקנַאדעג איד ףוא ףיורעה ןסענינ ןענידניז
 -עגסיוא טאה סע לייוו ,טרעמיקענ טינ ךיז רע טאה ןעטנַאניצָאר ןענעו ;לעזע ןייז
 ָאשטנַאס ,ןעצעזרעפ םוצ רעדָא ןעפיוקרעּפ םוצ טכעלש וצ ןעוועגנ זיא רע סָאד ,ןהעז
 - ןענרָאמ רעד רעדייא ןוא ,לעוע ןייז טעבננענבָא טאה סענינ ,ןעפָאלשעגנייא טאה
 זיא ןרעטשנעגרָאמ רעד .געװַא טייװ םהיא טימ ןעווענ ןיוש רע זיא ןעמוקעגנָא זיא
 רעבָא עטייקכילהערפ טימ טלעװ עצנַאנ איד טליפעגנָא טָאה ןוא ןעננַאנעגּפױא
 ףיז טאה רע סלַא ןוא געוַא ןעוועג זיא לעזע ןייז ןעד ; רעיורט טימ ןיַאצנַאּפ ָאשטנאס
 ץפיוא ןרעמָאי וצ ךילגעלק ןוא גיריורט רהעז ןעּבױהעגנָא רע טאה ,ןהעזענמורעה סָאד
 טאה רע איו ,טרעהעג טאה ןוא טּפַאכענפױא ךיז טאה טָאכיק ןָאד סָאד ױזַא ,לוק
 רעד ,זיוה ןיימ ןופ דניק סָאד ,ןהוז רעטבעילעג"סנעצרעה ןיימ אוד ,ָא/ :  ןעפורעגסיוא
 םינבש עניימ סָאװ רעד ,יורפ ןיימ ןופ לעּפַא-צרַאװש רעד ,רעדניק עניימ ןופ ננילבעיל
 רעבענ-טיורב רעבלַאה ןיימ ,ץרוק ,ןעטסַאל עניימ ןופ עציטש איד ,ןעוועג אנקמ ןעבאה
 אוד עכלעוו ,סידעװַאראמ גיצנַאװצ ןוא סקעז איד טימ ןעד !רעגרָאזרעּפ ןוא
 "אפ ןיימ ריפ תואצוה טפלעה טַאהעג ךיא באה טכַארבעגניא גָאט ןעדעי טסאה
 | | *,עילימ

 ןייז רע טאה ,ךאזרוא איד ןוא ןענַאלק ענייז טרעהענ טאה טָאכיק ןָאד םלַא
 וצ ןעטעבעג סהיא טאה ,טנעקעג טאה רע איו טונ ױזַא טסיורטעג רענערט-דליש
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 עננוי איירד ףױא טפירש א ןעבעג וצ ןעכַארּפשרעּפ םהיא טאה ןוא דלענ ןעבאה
 ָאעטנַאס ףיז טאה טימרעד ,זיוה וצ ןעזָאלענ טאה רע עכלעיו ,ףניפ איד ןופ ןעלזע
 טאה ןוא ץפיז ןייז טקיטשרעפ טאה ,ןערערהט ענייז טש"װענבָא טאה רע ,טניהורעב

 ,טייקסטוג ןייז ןופ זייוועב ןעזיד ריפ טקנַאדעג ןררעה ןייז

 ,טיירפרע ךיז רע טאה גרעב איד ןעשיווצ ןעטירענניירעה טָאה טָאכיק ןָאד סלַא
 ,רעייטנעבא ריפ טונ רהעז ןענייז ןעדנעגעג עזיד זַא ,ןהעזענסיוא םהיא טאה סע לייוו

 יא טנעגענעב רעטיר עדנרעדנאװ איד ןעבאה עכלעוו ,ןעטכישענ"רעדנואוו עלַא

 רע ןוא ,סינטכעדעג ןייז טגיטפעשעב ןעבאה ,רעטרע טמַאזנייא ןוא עטסיוו עכלעזַא
 רעדנַא ןייק טָאה רט סָאד ,ןעקנַאדעג עזיד ןיא טפעיטױעפ קרַאטש ױזַא ךיז טָאה

 טָאה רע איו דלַאב ױזַא טָאה ,רעבָא ,ָאשטנַאס .טרעהעג טינ ןוא ןהעזעג טינ ךאז
 ךַאז רעדנַא ןייק וצ ןעמונענ טינ ךיז ,נעװ ןרעכיז ַא ףױא ךיז טניפעג רע סָאד ,טניימעג

 ױצ ןעבָאה יז סָאװ ,נרַאװנעסע םענעבעילברעפ םעד טיט ןעגָאמ ןייז ןעליפוצנָא סלַא

 טָאה ןוא ןררעה ןייז רעטניה ןעגנַאגעגכָאנ רע זיא ױזַא ,עכילטסיינ איד ןופ ןעמונעג

 ןייז טקַאּפענ טאה ןוא קַאז'עזייר ןייז ןופ ןעמונעגסיורעה ןרעדנַא ן'כָאנ קיטש ןייא

 טינ ףיז רע טאה ,טניטפעשעב ןעוועג טימרעד זיא רע איו גנַאק ױזַא ןוא ; ןענָאמ

 | .רעײטנעבַא ןענעוװ םרעמיקענ

 ררעה ןייז סָאד ,טקרעמעב טאה ןוא ןעניוא איד ןעביוהעגפיוא רע טאה םעדניא

 רצפיוא זעיּפש ןייז ןופ ץיּפש רעד טימ טהימעב ךיז טאה ןוא טלעטשעגבָא ךיז טָאה

 םהיא טלײַאעג ךיז טָאה ןוא דרע רעד ףוא ןעגעלעג זיא רעכלעוו ,לעדניב ַא ןעבייה

 "ענ זעיּפש ןייז טימ טָאה טָאכיק ןָאד ןעוו ,ןעמוקעגנָא טדַארג זיא רע ;  ןעפלעה וצ

 עוועג עדייב ןענייז עכלעו ,ןַאדָאמעשט ַא טימ ןעסיק'טייר ַא ןעבייהפיוא טלָאװ

 ררטה ןייז ןוא ,ןעבייהפיוא טזומענ אייז טָאה ָאשטנַאס סָאד ,רעווש ױזַא ןוא טליופיצ

 להָאװבָא ןעד ,ךיז טניפעג ןַאדָאמעשט םעד ןיא סָאװ ,ןהעװצכָאנ ,ןעליופעב םהיא טאה

 "רעצ איד ךרוד ךָאד ןעמ טאה ,סָאלש ןוא טייק ַא טימ ןעועג ויא ןַאדָאמעשט רעד

 ןופ רעדמעה רעיפ ,ךילמענ ,ןענעלענ זיא ןירַאד סָאװ ,ןהעז טנעקעג רעטרע ענעסיר

 רעסיוא ;שעװ ענייפ ןוא עסייװ ערעדשַא ןוא ,דנעווייל ןעשידנעללָאה ןעטסנייפ םעד

 ידלָאג לעסיב ןהעש ַא ךומ ַא ןיא ןעדנבעגנעמַאװצ ןענופענ רע טָאה םעד

 | ,רעקיטש

 לָאמ ןייא זנוא ןעבָאה סָאװ ,ןעלמיה איד ןייז ןעלָאז טשטנעבעג ןוא טביולעג,

 ןעפורענסוא טָאה 1 ןייֵא סעּפע זנוא טגניירב םעכלעװ ,רעײטנעבַא ןַא טרעשעב

 טבוזעגכָאנ רעטייוו טאה רע סלַא .ןהעזרעד אייז טָאה רע איו דלַאב ױזַא ,ָאשטנאס

 תַאְכיִק ןָאד טאה סעזיד ,ךוב-ציִטָאנ סעטרעיצרעפ ָךייר ,סעניילק א ןענופענ רע טאה
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 ריפ ןעטלַאחעב וצ דלעג סָאד טביולרע ןענעגנאד םהיא טָאה ןוא ךיז ריפ טגנאקרעפ

 ןעמונעגסיורא טָאה ,טייקסטוג ןייז ריפ דנַאה יד טסוקעג םהיא טָאה ָאשטנַאס ,ךיז

 ןיא טגיילעגניירא סעֶלַא טָאה ןוא ןַאדָאמעשט םעד ןופ דלעג סָאד ןוא שעוװ יד

 ;טנָאזעג רע טָאה ,ןעהעזעג ןעכַאז עזעיד עלַא טָאה טָאכיק ןָאד ןעוו .קַאז-עזייר ןייז

 ןעדליוו ןעזיד ןיא טריארעפ ץעגרע ךיז טָאה רעדנעזייר א סָאד ,סיוועג ביולג יא ,

 ןוא טעדרַאמרע םהיא ןעבָאה עכלעוו ,רעביור ןופ ןערָאװעג ןעלאפעב זיא ןוא טרָא

 ."דנעגעג רעטסיוו רעזעיד ןיא רעּפרעק ןייז טראשרעפ ץעגרע ןעבָאה

 "ענג ןעטלָאװ סָאד ןעוו לייוו , ;ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה ,"ןייז טינ ןעק סָאד,

 ,"ןעזָאלעגרעביא טינ דלעג סָאד ייז ןעטלָאװ ,רעביור ןעוו
 ן'אזַא ףיוא רעבָא , ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה ,"ָאשטנאס ,"טכער טסָאה אוד,

 ןעניפעג טכייללעיפ ,טרַאװ .טמיטש ךאז יד ױזַא יוװ ,טינ ךיא העטשרעפ ןפוא

 טָאה רע ,"רוּפש א ןעבעג זנוא לָאז סָאװ ,ךוב-ץיטָאנ ןעזעיד ןיא סיוא סעּפע רימ

 ,ןענופעג ןירעד טָאה רע סָאװ ,עטסרע סָאה ןוא לעכיב-ןעשאט סָאד טנעפעעג ןאד
 ךיוה ןעזעלעגרָאפ טָאה רע סעכלעוו ,טכידעג א ןופ עבָארּפ עטסרע יד ןעוועג זיא

 (* :יוזא ,ןערעה ןענעק סע לָאז ָאשטנַאס םוא

 ,ןעדויל ענוומ טינ סויוװ עבעיל ןופ טָאג רעד ,ָא

 ןווּפ ענוומ סָאד ,טָאג רעד ליוו רשפא רעדָא

 ןייז ערידנַא ןופ ןעדיול איד סלַא רעסערג לָאז

 .ןעדוישעב רימ לזמ עטסמולש סָאד ליוו ןוא

 ,ןייז סרעדנַא טינ ןעקיס ןוא טָאג ַא ווא רע ךָאד

 ,ןעדייל ענוימ עלא ןופ סיוועג סייוו רע

 -- ןעדוירפ ענויק טינ ס'יוועג ווז ןיא טנופעג רע

 ?ןיוּפ עסיורג עניומט ךיז טמהענ ,רעבָא ,ןענַאװ ןופ

 ןןיינ ָא -- טקֹושעג רימ ,םילופ ,ווז וד טסָאה

 ,ןיֹוז םינ ריד ייב ןעק סעטכעלש לעיפ יווַא

 .ןייּפ עועוד רימ טמוק לעמויה ןופ טינ ךיוא

 ,ןילַא טדיוט רעד ץוחַא ,ךַאז ןייק ןעק רימ
 ןעגָאלּפ עסוורג ,ערעווש ענוימ ןעלייה

 .ןעגָאז םינ שנעמ ןייק ןעק ךַאזרוא רעייז סָאוװ

 .רעביא איד איוו רעווױפ עלעסיב ַא זיא טכידעג ןעזיד ןופ גנוצעזרעביא איד (*

 ועמוקעג ךוב ןעזעיד ןוא ןיוש ןענייז עכלעוו ,עטכודעג אֹוד ןופ ןעגנוצעז
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 ןעמהענסיורעה טשינרָאנ ןעמ ןעק, ,ָאשטנאס טגנָאזעג טאה "!ןעמַארנ עזיד ןופ,

 איד ףױא ןענניירּב זנוא לָאז ,טדערעג טרעוו ָאד ןעכלעוו ןופ ,םידָאּפ רעד ןעדייס
 *.ליונק םעד ןופ רוּפש

 ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *? םידָאפ ַא ןופ ָאד וטסרער סָאװא

 טאה "?םירָאפ ַא ןופ טדערעג טאה רהיֵא סאד ,טכודענבָא ךיז טאה רימ,
 | | .ָאשטנַאס טרעפטנעעג

 זיא סַאד ןוא, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ןעזעלעג ךיא באה יליפ ,ןיינ;

 יעב טכירענ םעד ןופ רעסַאפרעפ רעד רטכלעוו רעביא ,טמאד איד ךילניישרהאוו

 עויד גינעו העטשרעפ ךיא ןעדייס ,רעטכיד רעטכעלש ןייק זיא רע ;ךיז טגָאלק

 *.טסנוק

 *יל ןענייז ןעמַארג סָאװ םייקנידעננ רעיא ךיוא טחעטשרעפ,

 סאדא ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה "!רָאפ ךיז טסלעטש אוד סלַא רעסטב}א

 "לוד ןירעלהעפעב ןיימ וצ ףעירב א ןעזעלרָאפ ריד לעװ ףיא ןעװ ,זהעז ןיוש וטסעוו
 ןיא רעטיול ןעבעירשעג עדנע זיב גנַאפנָא ןופ באה ךיא ןענלעוו ,ָאסַאבַאט ןופ .אעניצ
 עטסרהעמ איד רעדָא ,עלא סאד ,ַאשטנַאס ,ןעסיװ טסומ אוד ןעד ,עמַארג

 א רעטכיד עסיורג ןעועג ןענייז ןעטייצ עגידרעהירפ איד ןופ רעטיר עדנרעדנאוו

 .אייז וצ ױאנ טרטהעג ןילטנענייא ןעבאה ןעכַאז עדײב עזיד ;רעלעיּפשינעּפרַאה
 סלַא טפיב חעמ ןעזיוו רעטיר ענידרעהירפ איד ןופ עטכירענ איד .,תמא

 | י *.טסנוק

 -לעיפ, ;ָאַָאטנאס טגָאזענ טאה "?,רעטייוו ךאנ ןעזעל טייקנידענג רעיא לָאז,

 ".ןעלעטש ןעדעירפוצ זנוא לָאז סָאװ ,סעּפע ףאנ רהיא טניפעג טכייל

 טהעטש ָאד, :טנַאעג טאה ןוא טאלב ַא טשימעגרעביא טאה טָאכיק ןָאד

 * .ףעירב א ןייז וצ סיוא טהעז סאד ןוא אזָארּפ ןיא ןעבעירשעג סאווטע

 .ָאשטנַאס טגערפעג טאה **ל ףעירב סטפעשעג ַא,

 טרעפטנעעג טאה ?ּפעירב-סעבעילא ןייז וצ סע טנייש ךאנ גנַאּפנָא םעד ךאנ,

 | .טַאביק ןָאר
 ןערעה יצ בעיל באה ךיא, ;ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,ךיוה םהיא טזעל ָאט,

 *,:עכאז-עבעיל ןופ

 ָאשטנַאס שיו ,ךיוה נידנעזעל ןוא ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *ןרענ ץנאג,
 ; טלַאהניא ןעדנענלָאּפ ןענופעג יז ןעבאה ,טננאלרעפ טאז
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 ,טרָא ןַא ןיא געװַא ךימ ןעביירט קילננוא סעסיוועג ןיימ ןוא גָאװצ רעשלַאפ ןייד

 עניימ ןופ עמיּטש איד סלַא טריוט ןיימ ןופ ןערעה רעכיג טסעװ אוד ןענַאװ ןופ

 / ןא ןעבעילקענסיוא ןוא ןעפרָאװעננעװַא ךימ טסָאה אוד !עראבקנַאדנוא .,ןעגאלק

 טלָאװ טייקכילרהע ןעוו 1 רעסעּב טינ רעבָא ריש רַאֿפ רעכייר זיא רעכלעוו ,ןרעדנַא

 םעד ןייז אנקמ ןעפרַאד טינ ךיא טכָאװ ,ןעצעש טלָאװ ןעט ןעכלעוו ,םוהטכייר א ןייז

 טָאה טייהנהעש ןייר סָאװ .קילגנוא סעגנייא ןיימ ןעניזועב א קילנ ם'נרעדנַא
 ךימ טאה טייהנהעש ןייד ;טרעטשרעצ רעדטיװ ןעטַאהט .ענייד ןעבָאה טיובעגפיוא

 אוד סָאד ,רימ ןעזייו ןעטַאהט ענייר ;לעגנע ןַא ריפ ןעטלַאה וצ ךיד ןעגיואוועב

 טסָאה אוד סָאװ -- אוד ,עהור ןיא ןוא ךילקילנ געל ,ןָאזרעּפסכײװ ַא רָאנ טסזיב

 ןייד ןופ גורטעב רעד סאד ,ןעבעג לָאז טָאג א ,ןעמונעננעװַא רימ ןופ עהור ןיימ

 ףוא ןעבָאה הטרח טינ טסלָאז אוד םוא ,ןעגרָאברעּפ ןטביילב גוש לָאז ןעטבָאלרעּפ

 "רצסױא ךװ ךיא עכלעװ ,המקנ ןייק ןעמהענ טינ לָאז ךיא ןוא טַאהט ןייד

 *.ןעדיימ

 ןופ, :  טגָאזעג רע טאה ,ףעירב ןעזיד ןטזעל טגידנעעג טאוו טָאכיק ןָאד סלַא
 ןופ רעסַאּפרעפ רעד סָאד ,ןעמהענסיורעה רָאנ ךיז טזָאק ןעזרעפ איו ןופ איו ןעזיד

 סָאד טרעטעלבענכרוד ןַאד טאה רע ?,רעטבעילרעפ רענינקילננוא ןַא זיא ערייב

 עכלעוו ןופ ,ףעירב ןוא ןעזרעפ ערעדנא ךאנ ןענופעג טאה ןוא לעכיב יטָאנ עצנַאג

 עלַא ופ טלַאהניא רעד רעבָא ; טינ ערעדנא ןוא ןעזעק טנעקעג ענינייא טאה רע

 רעביא ןעננוקיצטנע ,טייקנידעמוא ןוא דיירפ ,לעפייווצ ,רעיורט ,ןענַאלק ןעווטנ ןענייז
 ,םהיא וצ טײקטלַאק רעביא סינרעגרע ןּוא עכע ל עמירַאװ

 ָאשטְנַאס טאה ,ךוב"ציטָאנ ץטימ טניטפעשעב ךיז טאה טָאכיק ןָאד דנערהשוו

 -טייר םעד ןיא ןוא ןַאדָאמעשט םעד ןיא שטיינק ןעדעי ןוא לעקניװ ןעדעי טשוזענכרוד

 וצ ןוא טהָאנ ןעדעי ןענערטוצפיוא טלהעפרעפ טינ טאה רע סאד ,יונעג יוזא ןעסיק

 ןירַאד ןהעזרעפ רעדָא טײקגיסעלכַאנ ןייז ךרוד לָאז סע םוא ,קעלפ ןעדעי ;עצַארק
 -- תועבטמ ענעדלָאג ענענופענ איד ןעבָאה לעיפ ױזַא ;ןעביילברעביא טשינרָאג

 ןוא .;דלעג וצ הואת ןייז טציירעגפיוא -- טרעדנוח סלַא רהעמ ןעוועג ןענייז עכלעוו
 סָאד ןָאהטעג דיל טינ רהעמ ןיוש םהיא טאה ,ןענופעג טשינרָאג רהעמ טאה רע להָאובָא

 סעקאלוק איד ןוא ּפעלק-נעקעטש איד ,קנַארט-רעדנואוו םעד ןופ גנוקריוו איד *,ןעקעדא

 יב טאה ןעמ ןעבלעוו ,קָאר רעד ןוא לעזע ןייז ןופ קזיה רעד ,רעביירט-לעזע םעד זופ

 ןוא טסרוד ,רעגנוה ןייז ריפ זיא רע סָאד ,טביױלגעג טאה רע ;טבױרעגגעװַא םהיזא
 ,טסנעיד ןיא ןררעה ןייז ייב ןענאטשעגסוא זיא רע עכלעוו ,ןעטייקנילעזהימ  עֶֶא
 ןעזיד ןעטָארטעגבָא גידעגנ םהיא טאה רע לײװ ,ןערָאװעג טנױלעב ךייר סלַא רהעצ
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 -עיניינ ןערָאװעג עלייוורעד זיא טלַאטשענ רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד ,סגיפעג
 ; ןאדָאמעשמ םעד ןופ רעמיהטנענייא רעד ןייז טנעקעג טאה סע רעװ ,ןעסיוו וצ רעגיר

 ענעדלָאג איד ןופ ,ףעירב םעד ןופ ןוא ןעזרעפ איד ןופ ןעסָאלשעג טָאה רע ןעד
 ַא ןייז טזומעג טאה רעציזעב רעגילָאמַא רעד סָאד ,שעװ ענייפ איד ןופ ןוא תועבטמ

 רעטבעילעג ןייז ןופ טיײקניקענטרַאה ןוא טייקטלַאק איד ןעכלעוו ,ןַאפ רעמהענרָאפ

 רעדליוו אזא ןיא זיא סע איװ ױזַא .סולשטנע ןעטלעפייווצרעפ ַא וצ ןעבעירטעג ןעבָאה

 ןעבעג ןענעק םהיא לָאז סָאװ ,ןעפערט וצ ןצעמיא רעווש ןעווענ דנענעג רעהיור ןוא

 טאה ןוא ,רעטייוו ןהעג וצ טכַארטעג רָאנ טצעי רע טאה ,ךַאז רעד ןעגעוו דיישעב

 רע ואװ ,טרָא ן'אזַא טלהעוועג טאה רע ןוא ,געו םעד ןעלהעוו ןעזָאלעג ןעטנַאניצָאר

 ,ננוניימ ןייז ייב ןעבעילבעג ןיא טָאכיק ןָאד ,ןעטסעב םֵא ןעמוקכרוד טנעקענ טאה

 ,ןעלהעפ טינ רעײטנעבַא ןייק םהיא ןעלעו טרָא ןעדליוו ןעזיד ןיא סָאד

 ןעביוה ַא ןופ ץיּפש םעד ףיױא רע טאה רעטייװ תובשחמ עזיד טימ גידנעטייר

 זלעפ ןייא ןופ ןעגנורּפשעג קנילפ רַאברעדנואוו זיא רעכלעוו ,ןעשנעמ ַא ןהעזרעד טרָא

 "בלַאה ןהעזענסױא טָאה רע .ןעטייוצ םוצ קינרַאטסוק ןייא ןופ ןוא ןרעדנַא םוצ

 עקסרָאש ,עקיד ןוא דרָאב ןעקוַאטש ַא ןעבָאה וצ טניישענ טאה רע ןוא טעקַאנ

 טאה סע איו -- ןעזיוה רָאָאֹּפ ַא .ןעקָאז ןוא ךיש ןהָא ,סעװרָאב ןהעג וצ ןוא רָאָאה

 רעבָא ןענייז אייז ;סיפ ענייז טקעדעב ןעבאה ,טעמַאס םעניורב ןופ -- ןהעזענסיוא

 עטעקַאנ איד ןהעזעגכרוד ךיז טאה רעטרע עכנאמ ןיא סָאד ,ןעסירוצ ױזַא ןעוועג

 רעבירָאפ ,טגָאזעג איו ,זיא רע להָאװבָא ,טקעדעבנוא ןעוװענ זיא ּפָאק ןייז ; טוה

 רענירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד טאה ,טייקדניוושענ רעטסערנ רעד טימ ןעפָאלעג

 ךיז טאה רע .ןעטייקניניילק עזיד עכַא טעטכַאבָאעב ןוא טקרעמעב ךָאד טלַאטשעג

 עכַאװש ס'עטנַאניצָאר רעבָא ,ןענָאױצכָאנ םענעפָאלטנע םעד הימ עלַא ןעבעגעג
 ענייז ייב וליפא ,טרָא ןעזיד ןופ ןענעװ ערעווש איד ריפ ןעוועג טינ ןענייז ןעטפערק

 איד ףיוא ףױרעה ךיילנ זיא ן'טָשּפיק ןָאד ,טירט עטכַאדעב ןוא עצרוק עכילנהעוועג

 ןוא ןַאדָאמעשט םעד ןופ רעמיהטנענייא רעד סיווענ זיא שנעמ רעזיד סאד ,ןעקנַאדעג

 לָאז סע ןעוו ,ןעכווצפיוא םהיא ןעמונעגרָאּפ ךיז טאה רע ןוא ןעסיקיטייר םעד ןופ

 טאה רע ,רהָאי סעצנַאנ ַא טרָא ןעטסיוו ןעזיד ןיא ןעהעיצוצמוא ןעמוקסיוא וליפא
 דנערהעוו ,גרעּב איד ןופ לייהט ןייא ןהענכרוד ןעסייהענ רענערט-רליש ןייז רעבירעד

 ףיוא ןעמוק וצ טרַא ן'ַאזַא ףיוא םוא ,לייהט ןרעדנַא םעיז ןעהעיצכרוד טעװ ןײלַא רע
 'ייברַאפ דניװשעג ױזַא אייז רַאפ ןיא רעכלעװ ,ןעשנעמ םעד ןופ רוּפש םעד

 | .ןעפָאלענ

 ףיא איוו רלאב יזא ןעדא ;ָאשטנאס טנָאזענ טאה ??טינ ךיא ןעק םאדא
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 טעװ ןוא ארומ ַא ןעלַאפעב ךיילנ ךימ טעװ ,טייקנידעננ רעייֵא ןופ :עטערטבָא לע
 ?ייא רימ טזָאל .רעדליב ןוא ןעטלַאטשעג עכילקערש דנעזיוט טימ ןענלָאפרעּפ ךימ
 -עגניפ ןייא ףיוא ןרעטייוורע טינ ךייא ןופ ךימ ךיא לעװ ןָא טנייה ןופ סָאד ,ןעדלעמ
 * ,טיירב איד

 ,טלַאטשענ רענירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד טנאזענ טאה *,ןענעווטניימ ןופ,

 לָאז רעכלעוו ,הטומ ןיימ ףױא ןעיורטרעפ לעיפ ױזַא טסאה אוד סאד ,ךימ טיירפ סע,
 העג .רעּפרעק םעד ןעזָאלרעפ טעװ טסיינ ןייד ןעװ וליפא ןעזָאלרעּפ טינ ךיוא ךיד

 ריפ ןעגיוא ענייד ךאמ ןוא טסנעק אוד איו רעדָא ,טירט ייב טירט טצעי ךָאנ רימ

 רימ ןעניפעג טכייללעיפ ,גרַאב םעניילק ןעזיד םוא ןעהעיצ רימ דנערהעוו ,סענרעטנַאל

 רערעדנַא ןייק לעפייווצ ןהָא זיא רעכלעו ,ןהעזעג ןעבאה רימ ןעכלעו ,ןעשנעמ םעד

 *.טניפעג רעזנוא ןופ רעמיהטנעגייא רעד סלַא

 טנָאזענ טאה "!ןעכוז טינ רָאנ םהיא ןעלָאז רימ ןייז רעכיילנ קעיפ טלָאװ סע

 ךָאד זיא ,דלענ סאד טרעהעג םהיא ןוא םהיא ןעניפענ רימ ןעוו ןעד , ;ָאשטנאס

 סאד ,רעגילק לעיפ ןייז ָאזלַא טלָאװ סע ;ןעבענבָא םהיא סע וומ ךיא סאד ,רָאלק

 ַא טעװ סע זיב ןעטלַאהעב סע ןוא הימ עניצוננוא עזיד ןערָאּפשרעּפ רימ לָאז ךיא
 ;רעמיהטנעגייא רעגיטביר רעד ןעמוק טרַא רערעטכייל ןוא רערעדנַא ןַא ףיזא לָאמ

 אד ןוא ? טכיורברעפ דלעג סאד ןעבאה טינ ןַאד ןיוש לעװ ךיא בוא סייוו רעוװ ןוא

 * .ןערָאלרעּפ טכער ןייז רעזייק רעד ךיוא טאה

 ןעד, ; טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,ָאשטנַאס ,ךיד אוד טסריא םעד ןיא,

 ןוא זיא רעמיהטנענייא רעד רעװ ,קנַאדעג ן'פיוא ןעמוקענ ןיוש ןענייז רימ איוו יוזַא
 וא ןעכוזוצפיוא םהיא טכילפ רעזנוא זיא ,ןעגיױא איד רַאפ טעמכ םהיא ןעבאה רימ

 רעד ןיא ,ןָאהט טינ סע ןטלָאז רימ ןעוו ןוא ;ןעבעגוצקירוצ עגינייז סָאד םהיא

 ,ןעכערברעפ אזא זנזוּפריפ ,רעמיהטנענייא רעד טביילכעיפ זיא רע סאד ,ןיילַא קנאדענ
 ריד סע לָאז ,ָאשטנַאס דניירפ ,ָאזלַא ;סיווענ ףױא ןעסיוו סע ןעטלָאװ רימ ןעװ איו

 ,ןעצרַאה ןופ ןייטש א בָארעה טטװ רימ ןעד ; ןעכוזוצפיוא םהיא ןעסירדרעפ טינ

 *.ןעניפענ םהיא ןעלעוו רימ ןעוו

 .וא ןערָאּפש איד טימ ןעבענענ ןעטנַאניצָאר רע טאה רעטרעװ עזיד טימ

 רעביור םעד ןעקנאדרעפ וצ -- סופוצ ןוא ןעדָאלעב ןעגנַאגעגכאנ םהיא ןיא ָאשטנאס
 ןופ לייהט א ןעגיוצענכרוד ןעבאה אייז איו םעדכאנ ,עטנָאמַאסַאּפ ןופ ָאלליסעניג
 ןוא טלעטָאזענ ,לעזע-ליומ ןעטדױט ַא ךייט א ןעבעל ןענופענ אייז ןעבאה גרעב איד

 ןענייז אייז ןוא ,ןעלגיױפ-בָאר ןופ ןוא דניה ןופ ןעסערפוצ בלַאה ןיוש רעבָא ,טמיוצעג
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 רעמיהטנעגייא רעד ןייז זומ רענעפָאלטנע רעד זַא ,גנוניימ רעד ןיא רעטסעפ ןערָאװעג

 | ,ןַאדָאמעשט םעד ןופ ןוא לעזע םעד ןופ

 גנַאלק םעד טרעהרעד אייז ןעבָאה ,רעיהט סָאד טעטכַארטעב ןעבאה ייז סלַא

 טייז רעקניל רעד ןופ ןהעזעג ךיִז טָאה םעד ךָאנ דלַאב ץוא לעפייפ ןעשכוטסַאּפ ַא ןופ

 רעד .גרַאב ץיּפש םעד ףױא ןענעישרע רע זיא אייז רעטניה ןוא ןענעיצ עדאטס ַא

 םהיא וצ טאה טָאכיק ןָאד .שנעמ רעטרהָאיעב ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ךוטסַאּפ

 "ענ טאה ךוטסַאּפ רעד .,ןעמוקרעטנורעה לָאז רע ןעטעבעג םהיא טָאה ןוא ןעפורעג

 רעכלעוו ,טרָא ןעזיד ףיוא טרהיפעג ייז טאה רעװ ,קירוצ עמיטש רעכיוה א טימ ןעפור

 ,תויח עדליוו ערעדנא ןּוא פלעוו ,ןענעיצ ןופ רָאנ ,ןעשנעמ ןייק ןופ טכוזעב טינ טרעװ

 ,טרעפטנעעג םהיא טאה ָאשטנַאס ,טרָא רעײז טכאמענ רעיה ןעבאה סָאװ

 ךוטסאּפ רעד ,ןעלהעצרע סעלַא אייז ןעלעוו ןעמוקרטטנורעה רָאנ לָאז רע ןעו סָאד

 םעד םיוענ טקוקעב רהיא} :טָאביק ןָאד ֹוצ טגָאזעג טאה ןוא ןעגנַאגענבָארעה זיא

 ,גיטפַאהרהַאװ ,ױזַא ןיוש טגעיל רע ;ךָאל ןיא ןעטרָאד טדױט טנעיכ רעכלעוו ,קעזע

 רעמיהטנענייא ןייז םורעה ץעגרע ָאד רהיא טאה ,רימ טגָאז .ןעטַאנָאמ סקעז רטביא

 ** ןעפָארטענ

 רעבָאא ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה ,ןעפָארטעג טינ םענייק ןעבאה רימע

 *.ןעסיקיטייר ַא ןוא ןַאדָאמעשט ַא ןענופענ ןענַאד ןופ טייװ טינ ןעּבאה רימ

 אייז באה ךיא} ; ךוטסַאּפ רעד טגָאזעג טאה *,ןהעזענ ךיוא ךיא בָאה איד,

 - ,סעזייב רַאֿפ טאהעגנ ארומ באה ךיא } ןערהירנָא טינ ןוא ןעקוקנָא טלָאװענ טינ רעבָא

 ַא זיא לעווייט רעד ;טעבנגענ אייז באה ךיא סאד ,ןעקנעד ןענעק טלָאװ ןעמ לייוו

 "יורטשעג טרעו ןעמ סעכלעוו רעביא ,סנױזַא סעּפע רעטנוא טּפָא טנעל ןוא שטַאננוי

 | ,ואוו טינ ןיילא סייוו ןעמ ,טלַאפ ןעמ ןוא טלעכ

 ךיוא איז באה ךיא ןעדש ןָאשטנַאס טגָאועג טאה ??ױזַא ךוא גָאז ךיא,

 ףרָאװ רעד איו טייוװ ױזַא יז וצ ןחעגוצ טנעקעג טינ וליּפא באה ךיא רעבָא ,ןענופעג

 ; ןעבייגב יז ןעגעמ ןעטרָאד ןוא ןעגעיל ןעזָאלעג ייז ךיא באה ןעטרָאד  ;ןייטש א ןופ

 *.לעקעלג א טימ טנוה ַא בעיל טינ באה ךיא לייט

 טבייללעיפ רהיא טנעקא ,טָאביפ ןָאד טגנָאזענ טאה *,דניירפ רטטונ רימ טנָאז,

 ייֵל ןעכַאז עזיד ןופ רעמיהטנענייא םעד

 ,ךוטסאפ רעד טרעפטנעעג טאה *!ןענָאז לעיפ ױזַא רָאנ ךייַא ןעק ךיא,

 ייב ןענַאד ןופ געוו ןעדנוטש איירד א זיא ןעטַאנָאמ םקעז רַאפ רהעפעגנוא סָאד;

 רעבלעו ,ררעה רעגנוי רעטעריילקענדנהעש .,רענייפ ַא ןעמוקעגנָא לעזייה | ןעשבוטסַאּפ

 רעבלעו ןוא ,ןעטרָאד טנעיל רעכלעוו ,לעזעיליומ ןעטרױט םעד ףיוא ןעטירעג טאה
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 ןופ ,ןַאדָאמטשט ןעניבלעז םעד ןוא ןעסיקיטייר םעד עדַארג ךיז טימ טאהעג טאה
 ופוא טאה רע ,טרהירעגנָא טינ ןוא ןהעזענ ייז טאה רהיא סאד ,טנָאז רהיא עכלעוו
 ; ןעמוקוצוצ ןעטסרעװש םִא ןוא ןעטסהיור םַא ָאד ןעגייז גרעב איד ואוו ,טגערפעג
 ףילקריוו עקַאט זיא ױזַא ןוא ,טצעי ןענייז רימ ואװ ,טרָא םעד ןעזעיװעגנָא ןעבָאה רימ
 טכייללעיפ רהיא טעװ ,רעטייוו ליימ עבלַאה ַא ןהעגבָא רָאנ טעװ רהיא ןעוו ;ןעוועג
 ,רעהַא טמוק רהיא ױזַא או ,ךימ רעדנואוו ךיא ;קירוצ געוו רעיא ןעניפענ טינ
 ררעה רעגנוי רעד איו ָאזלא ,געטש ןייק ןוא געוו ןייק ָאטינ ךָאד זיא וצרעהא לייוו
 ןעכלעוו ,טרָא םעד ךָאנ ןעטירעג ךיילג רע טאה ,טרָאװטנַא רעזנוא טרעהעגנ טאה

 "עג ענהעש ןייז ןערָאװעג ןעלעפעג זיא ןעמעלַא זנוא ;טנעכייצעב םהיא ןעּבָאה רימ
 ןיא ,סענעלייא איד ןוא עגַארפ ןייז רעּביא טרעדנואוועג ךיז ןעבָאה רימ א שלַאטש
 ןעבָאה ןָא עדנוטש רענעי ןופ ,טרָא ןעדליוו ןעזיד ןיא ןעטירענניירעה זיא רע רעכלעוו
 -נוא ןופ םטנייא טנענענעב געט עגינייא ךָאנ טאה רע זיב ,ןהעזעננָא טינ םהיא רימ
 סעקַאלוק טימ ןעכאפעב ,ןענָאז וצ טרָאװ ןייא ןהָא ,טאה רע ןעכלעוו ,רעכוטסַאּפ ערעז
 סאד ןעמונעוצ טאה ןוא ,לעזעיקַאּפ ןייז ןעלַאפעב זיא .,ןעּפיר איד ןיא ּפעלק ןוא
 גידריווקרעמ זיא ןוא ,ןעדַאלעב ןעוועג זיא רע עכלעוו טימ זעק ןוא טיורב עצנַאג

 רעכוטסַאּפ"נעגעיצ ערעדנַא רימ םלַא .גרעב איד ןיא ןעפָאלעגניירעה קירוצ דניוושעג
 איד ןיא געט עצנַענ ייװצ טכוזענכָאנ םחיא רימ ןעּכָאה ,ןערחַאּפרע סָאד ןגנג

 ןעטלַאהעּב וענופעג ךילרנע םהיא ןעּבָאה ןוא גרעּב עזיד ןופ רעמרע עטסנעגרָאּברעּפ
 ענייז רעּבָא ,,ןעגנַאנעגוצ ךילדניירפ ץנַאג זנוא וצ זיא רע ,םיוּב-נעקרָאק ןעטסוּפ ַא ןיא
 טנערּברעפ ױזַא ןעוועג זיא טכיזעג ןייז ןוא ןעסיררעצ ץנַאנ ןעוועג ןיוש ןענייז רעדיילק
 טינ ןעטלָאװ רימ ןעוו ,טנעקרעד רהעמ טינ םהיא ןעטלָאװ רימ סָאד ,ןוז רעד ןופ

 -לעז רעד ןיא רע סָאד - ןענייז אייז ןעסיררעצ איו -- רעדיילק ענייז ןָא ןהעזעג

 טָאה ןוא טסירנעּב ךילדניירפ זנוא טָאה רע ,טכוזעג ןעּבָאה רימ ןעכלעו ,רעניּב

 רימ סָאװ ןרעדנואו טינ ךיז ןעלָאז רימ ,רעטרעוו ענולק רעּבָא עגינייוו טימ טגָאזעג

 ,הבושּת ַא ןענעו ןייז ױזַא טפרַאדעג טָאה סע ; דנַאטשוצ ַאזַא ןיא םהיא ןעהע

 םהיא ןעּבָאה רימ ,דניז על עיפ ענייז ריפ טגיילעגפיורעה םהיא ףיוא טָאה ןעמ עכלעו

 טינ ןפױא םושּב םָאד טָאה רע ,זיא רע רעװ ןעגָאז זנוא לָאז רע ,ןעטעּבעג
 ,ןעסע םוצ סעּפע טכיורּב רע ןעוו סָאד ,ןעטעּבעג ךיוא םהיא ןעּבָאה רימ ,טלָאװעג
 רימ ואוו ,ןעסיוו וצ ןעּבעג זנוא רע לָאז ,ןעּבעל ןענעק טינ ךָאד טעװ רע סעכלעוו ןהא
 ,ןעגניירּב ןענינעגרעפ טימ ןוא ןרענ םהיא סע רימ ןעלעוו ,ןעניפעג ןענעק םהיא ןעלעוו

 ,ןערעדאפ ןוא ןעמוק םנעטסגינעוו רע לָאז ,ןעלעפעג טיג םהיא לָאז סָאד ןעוו רעדָא

 ריפ טקנארעג ןתא טאה רע .דלַאװעג טםימ רעכוטסַאּפ איד ייּב ןעטהענ טינ הוא
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 טאה ןוא לַאּפעב ןייז ןעהייצרעפ וצ םהיא ןעטעבעג זנוא טאה רע ,ןעטָאבנָא רעזנוא

 רהעמ טינ םענייק ןוא ןעטעב וצ ןעמָאנ סע'טָאג ןיא םעלַא רעטייוו ןעכָארּפשרעּפ
 טאה רע סָאד ,טגָאזעג זנוא רע טאה ,גנוניואוו ןייז טפערטעבנַא סָאװ ,ןעגידיילעב
 ,טכַאמעג עדַארג םהיא ךיז טאה סע עכלעו ,איד רעכױא ערעדנַא ןייק טאהעג טינ
 וצ ןעביײהעגנָא רע טאה טדערטנבָא טאה רע ןעוו .,ןעמוסעגנָא זיא טכַאנ איר ןעוו

 ןייז טזומעג ןעבאה ,טרעהעג םהיא ןעבאה עכלעוו ,רימ סָאד ,ךילרעטיב ױזַא ןענייוו

 רע איו ךיז גידנענהָאמרעד ,טנייוװעגטימ טינ םהיא טימ ןעבאה רימ ןעוו ,ןייטש ןופ

 טאה רע איו ןוא ןעמוקעג לָאמ ןעטסרע םוצ זנוא וצ זיא רע ןעוו ,ןהעזענסיוא טאה

 רעננוי רעבעיל ,רענייפ ַא רהעז ןעוועג ,טגָאזעג איו ,זיא רע ; טרעדנערעפ טצעי ךיז

 ןענייז רימ להָאװבָא ,רענייא רעזנוא סָאד ,ןהעש ױזַא ןעמונעב ךיז טאה ןוא ןַאמ

 צ+ טרעהעג טאה רע סָאד ,ןעקרעמ ןוא ןהעז טוג שנעקעג טאה ,טײלפרָאד רָאנ

 ןעבעילבענ גנילצולּפ רע זיא רייר עטסעב ענייז ןופ ןעטימ ןיא רעבָא ,טייל עמהענראפ
 "עג ןענייז רימ ןוא דרע רעד וצ ןעטלַאהעג טייצ עגנַאל א ןטנױא ענייז טאה ,םוטש

 יסיוא ָאד ךיז טעװ סאוו ,ןהעז וצ דלודעגנוא טימ טרַאװעג ןוא טניוטשרע ןענַאטש

 ,ןרעיודעב םעניילק טימ טינ טקרעמעב ןעבַאה רימ עכלעוו ,גנוביוטטב ןייז טימ ןעזָאל

 טקוקעג רַאטש טָאה ןוא טנעפעענ טיירב דלַאב :עגיוא ענייז טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ

 ךאלעדעלדנעגיוא איד דלַאב טָאה ןוא ,לעּפעינעגױא איד טימ גידנעגעוועב טינ ,ךיז רַאפ

 -נעניױא איד ןענױבעגנעמַאזוצ ןוא ןהייצ איד טימ טעצירקענ ,ןעסאלשרעפ טסעפ

 איד טּפַאכעגוא רטדעיו םהיא טָאה סע סָאד ,טקרעמעב רימ ןעבאה ,ןעמערב

 ,טריאעג טינ ךיז ןעבָאה רימ סָאד ,ןעלהיפ ןעזָאלענ זלַאב זנוא טָאה רע .תענושמ

 טכָאקרעּפ ןעגנורּפשענּפױא רעדעיװ זיא ,דרע רעד ףױא ןעפרָאװענ ךיז טאה רע ןעד
 סָאד ,ןרָאצ אזַא טימ ,םהיא ןעבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,םעד טּפַאכעגנָא טאה ןוא
 ן;טלָאװ רימ ןעװו ,טכַארבעגמוא ןהייצ איד ןוא סעקַאלוק איד טימ םהיא טלָאװ רע

 רעשלַאפ אוד ,טרַאװא ; ןעירשעג רדסכ רע טאה ייברעד ןוא ,טיירפעב טינ םהיא

 אוד עכלעוו ,ןעטכערנוא עלַא איד ריפ ןעלהָאצעב רימ ושסלָאז רעיה !ָאדנַאנרעפ
 -ץרעה ןייד ןעסיירסיורטה םיזוב ןייד ןופ ריד ןעלָאז רנעה עזיד ;ןָאהטעג רימ טסָאה

 ס2 רעכלעוו ןיא ,ןעטַאהט עטכעלש ןוא זייב טימ לופ בורג"רעדרעמ ַא זיא סעכלעוו

 עלעיפ רָאנ טדערעג רע טאה ױזַא ןוא *1 טייקשלַאפ ןוא גורטעב רעטיױק ךיז ןעניפעג

 ןעשלאפ א סלַא טנעבייצעב ןָאדנַאנרעּפ ןעזיד ןענָאה עכלעו ,ןעכַאז ערעדנַא

 טבאמעג זיױל םהיא ןופ רימ ןעבָאה הימ גינעו םינ טימ ,רעהטעררעפ ןוא ןעשנעמ

  ןעזָאלרעפ זנוא רע טאה טרָאװ ןייק רהעמ גידנעדטר טינ ןוא ,דַָארעמַאק רעזנוא

 נָאר ,סעקינרַאטסוק ןוא רענרעד איד ךרוד קירוצ ןעּפָאלענ דניוושטנ יוזא זיא גגא
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 ,ןעסָאלשעג ןופרעד ןעבאה רימ ,ןענָאיכָאנ טנעקענ טינ ןפוא םושב םהיא ןעבָאה רימ

 ָאדנַאנרעפ רעסיוועג ַא סָאד ןוא ,זייוונעטייצ ןָא רָאנ םהיא טּפַאכ תענושמ ןייז סָאד

 ַאזַא וצ ןעמוקעג ךרודַאד זיא רע סָאד ,טכערנוא סעסיורג ַאזַא ןָאהטענ םהיא טָאה
 טייז ךיז טָאה רע ןעד ,טגיטעטשעב םעד טייז ךיוא ףיז טָאה סָאד ןוא ;דנַאטשוצ

 ןעלָאז יז סָאד ,רעכוטסַאּפ איד גידנעטעב לָאמכנַאמ ,ןהעז ןעזָאלעג לָאמטּפָא םעד
 טימ יז ןופ נידנעמהענגעווַא לָאמכנאמ ןוא ןעסע רעייז ןופ ןעבעג סאווטע םהיא

 םעד ןענעװ טינ ךיז רע טרעמיקעב ןָא םהיא טמוק תעגושמ איד ןעוו לייװ ;דלַאװנ

 געװַא יז יב סע טמהענ רע ןרעדנָאז ,םהיא ייב ךיז ןעטעב רעכוטסַאּפ איד סָאװ

 ןוא לעדע אייז ייב סָאד רע טעב ,ןעניז ן'ייב רערעיװ זיא רע ןעװ ןוא ;נעלשענ טימ

 ןוא ךיא ,ןערערהט ןוא רעטרעוו טימ יז טקנַאדעב ןוא ןעמָאנ ס'טָאג ןיא ךילדניירפ

 עניימ ייווצ ןוא טכענק עניימ ןענייז ייווצ עכלעוו ןופ ,רעכוטסַאּפ ערעדנַא רעיפ ךָאנ

 םהיא ןעלעוו רימ זיב ,גנַאק ױזַא ןעכוז וצ םהיא טדערענבָא ןעטכענ ןעבָאה ,דניירפ

 -ָאמלא טרָא םעד ןיא ןענניירב ןטזייב טימ רעדָא ןעטונ טימ ןַאד םהיא ןוא ןעניפענ

 ןעזָאל וצ טרָאד םהיא םוא ,ןענַאד ןופ ןעליימ טכַא ךיז טניפעג רעכלעװ ,רַאװָאד

 ,והעגרעד וצ םהיא ןופ רעדָא ,ןעלייה וצ טייהקנַארק ןייז ךיכנעמ זיא סע ןעוו ,ןערירוק

 ןעלָאז רימ עכלעוו ,עטדנַאװרעּפ טאה רע בוא ןוא זיא רע רעװ ,ןעניז ן'ייב זיא רע ןעוו

 סָאװ ,ןעררעה עניימ ,סעלַא זיא סָאד ,דנַאטשוצ ןייז ןענעװ ןעסיװ וצ ןעבענ ןענעק

 ,ןהעטשרעפ רהיא טנעק ןופרעד ןוא ,ןענַארפ ערעיײא ףיוא ןרעפטנע וצ ְךייַא סייוו ךיא

 ןעכילסילגנוא ןעניבלעז םעד וצ ןערעהעג ,:ענופעג טָאה רהיא עכלעוו ,ןעכאז איד סָאד

 טָאה טַאכיס ןַאד) ?.ןעגנַאגעגײברַאפ לענש ךייא זיא רעכלעו ,ןעשנעמ ןעטעקַאנ

 ןופ גידנעננירּפש ןהעזעג ןעשנעמ ןעניזָאד םעד טָאה רע איו ,טלהעצרע ןיוש םהיא

 (.ןרעדנַא םוצ קינרַאטסוק ןייא

 עכלעוו ,ןעכַאז איד רעביא טרעדנואוורעפ קרַאטש ןערָאװעג זיא רעטיר רעזנוא

 רענירעיגיינ ןערָאװעג רעמיא זיא רע ןוא רעכוטסַאפ"נעגעיצ איד ןופ טרעהענ טאה רע

 רעבירעד ךיז טאה רע ;ןעװענ זיא רענענושמ רעכילקילננוא רעד רעװ ,ןהענרעד וצ

 רעדָא טלַאּפש ןייא ןעזָאלוצכרוד טינ ןוא ןעכוזוצפיוא גרעב עלַא ןיא םהיא ןעמונענרָאפ

 לעיפ ןעננַאנעג רעבָא םהיא זיא קילנ סָאד ,ןעניפענ םהיא טעװ רע זיב להעה ןייא

 טלַאּפש םעד ןופ זיא קילבנעגױא ןעניבלעז םעד ןיא ןעד ,טבױלנעג טָאה רע סלַא רהעמ

 רע ןעכלעוו ,יַאמ רעננוי רעד ןעמוקענסיורעה גרעב איד ןעשיווצ ,ןייטש-נעזלעפ א ןופ

 ןופ וליפַא טָאה ןעמ סָאװ ,ןײלא ךיז וצ טדערענ סעּפע טָאה ןוא ,טכוזעג טָאה

 ןייז .סנעטייו רעד ןופ ךָאנ טּפױהרעביא ןוא ,ןהעטשרעפ טנעקעג טינ ןעטנעהָאנ

 סָאד ,רעישרעטנוא םעד טימ ,ןעבעירשעב איז ןעבאה ריפ איו ןעוועג זיא גנוריילפ
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 ףע ןעכלעוו ,רענלָאק רענעסירוצ רעד זַא ,טקרעמעכ טנעהָאנ ןופ טָאה טָאכיק ןָאד
 גידנעטשלָאפ ןעוועג זיא רע ןוא ,רָאלָאקיַארבמַא ןומ ןעוועג זיא ,ןענָארטעג טאה
 ןופ ןעמַאטש טינ ןעפ ,רעדיילק עכלעזַא טגָארט רעמלעװ ,שנעמ ַא סאד ,טגייצרעביא
 .עילימאפ רעכַאפניא ןַא

 א טימ טסירגעב ייז רע טאה ןעגנַאנעגוצ אייז וצ זיא ןַאמ רעגנוי רעד םלָא

 ןייז טרעפטנעעג טאה טָאכיק ןָאד .ףילדניירפ רהעז רעבָא ,עטיטש רעהיור ,רעגירעזייה
 ערריוו טימ ןוא טייסגידנעטשנַא רעלערע טימ זיא רע ; ךילרניירפ ױזַא ךיוא גנוסירנטב
 ױזַא םהיא טאה ןוא טמרַאעגמוא םהיא טאה ,ןעטנַאניצָאר ןייז ןוֿפ ןענעיטשעגבָארעה

 ריּפ טנעקענ טַאהענ ןיוש םהיא טלָאװ רע איו ,ןעמונטנמורעה טסעפ ןעטלַאהעג גנַאל
 ןופ רענעסירעגבָא רעד, ןעפורנָא ןענעק רימ ןעכלעוו ,וערעדנַא רעד | .טייצ עגנַאל א
 רעגירעיורט,, רעד ןופ ןעסייהעג טָאה טָאכיק ןָאד איו ?,טלַאטשעג רטסואימ רעד
 טאה ,ךיז ןופ טקורעגבָא לעסיב ַא ןעמרַאמוא ןייז ךאנ םהיא םאה ",םלאטשעג
 ,טעטכַארטעב םהיא טאה ןוא ןעלסקַא סיטָאכיק ןָאד ףוא דנעה ערייב טנעלענפיורעה
 זיא רע ןוא } טנַאקעב ןעוועג םהיא ןיא רע ביוא ,ןענהָאמרעד וצ ךיז ןעכוז טלָאוװ רע איוו

 גנודיילק ןוא טלַאטשעג ס'טָאכיק ןָאד רעביא טרעדנואוורעפ ױזַא ןעווענ טכייללעיפ
 טאה רעכלעוו ,רעטסרע רעד ,ץירוק ,טרעדנואווטנ םהיא רעביא ךיז םאה רעזיד איו

 - ,רענעסירעגּבָא רעד ןעוועג זיא ,קיומ םעד טנעפעעג רעדעיוו ךיז ןעמהעגמורעה םעד ךאנ
 ,רעטייוו טקהעצרע טרעװ סע סָאװ ,טגָאזעג טאה רע ןוא

 עילנעארלשרוד
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 .24 לעטיּפַאק
 .ַאנערָאמ .ַאררעיס ןיא רעײטנעבַא םעד ןופ גנוצעזמרָאפ

 םעֶד טאה טָאכיק ןָאד סָאד ,טלהעצרע עטכישעגנ ף

 טרעהעגסיוא גרעב איד ןופ רעטיר ןעכילקילננוא יז
 ןעמונעג רעדעיװ טאה רע ןעוו ,םאזקרעמפיוא רהעז 77

 ןיימ ,טפַאהרהַאװ} :טנָאזעג טאה ןוא טרַאװ סָאד

 ךייֵא טנעמ רהיא רָאנ ,טינ וליפא ךייא ןעז דיא ,ררעה
 רַאבקנַאד רהעז ךייא ןיב ףיא ,טליוװ רהיא רעװ ןייז

 רימ מאה רהיא עכלעוו ,ןעלהיפענ עכילדניירּפ איד ריפ

 וצ ךייא דנַאטש ןיא ןייז וצ שניװ ךיא ןוא .,ןעזעיוועג

 עכלעוו ,עמהַאנּפױא ענידריוו"סנעבעיל איד ריפ ןענעיד

 טּבױלרע לזמ סאד רעבָא .ןעליוו ןעמונ ןיימ סלַא רחעמ טימ ,ןעבענענ רימ טאה רהיא

 עכלעוו ,טייקגיצרעהטוג איד ריפ ןעלהָאצעב וצ עשניוו עטונ טימ איוו רהעמ טינ רימ

 ".ןעזעיוועג רימ טאה רחיא

 ױזַא זיאע ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "ןענעיד וצ ךייא שנואוו ןיימ,

 זיב ןעזָאלרעּפ וצ טינ טרָא ןעדליוו !עזיד ,ןעסָאלשטנע ןעווענ ןיב ךיא סאד ,קרַאטש

 ןעליטש וצ לעטימ ַא טעינ סע בױא ,ןהעגרעד ךייא ןופ ןוא ןעניפעג ךייא לעװ ךיא

 ,ןעבעכ טרַא רעכילנהעוועגנוא רעזיד וצ טכארבענ ךייא טאה רעכלעוו ,ץרעמש םעד

 .יעניפעג וצ לעטימ ַאזַא ,ךילנעמ רָאנ זיא סע ןעוו ,תוחוכ טלַא טימ סע ןעכוז וצ ןוא

 ןעריהט עלַא ןעסָאלשרעּפ ריּפַאד ןענייז סע סאד ,סנױזַא זיא קיל:נוא רעיא רעבָא ןעוו

 טונ יוזַא םעד רעביא ןענַאלק א ןענייוו ךייא טימ סנעטסנינעוו ךיא לעװ ,ףליה ןופ

 סָאװ ,ןעניפעג וצ ןצעמיא קילגנוא ןוא טסיורט א רעמיא זיא סע ןעד {ןעק ךיא איו

 ץכיִלרניירמ רעייא טנעיר"עפ ןעליו רַעטונ ןיימ ןעוו ןוא  ,ןרעיורט-טימ זנוא טיט לָאז

 טי

 ירא
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 ,טייקבילפעה רעד ןופ ןעמאנ םעד ןיא ,ררעה רעלעדע ,ךייא ךיא טעב ,גנורעדעיוורע

 רהיא סָאװ ,סעלַא ייב רַאנָאז ךייא רעװשעב ךיא ,ךייא ןיא קרעמעב ךיא עכלעוו

 ןוא טייז רהיא רעװ רימ טגָאז ,בעיל ךאנ טאה ןוא טבעילענ ןעבעל ןעזיד ןיא טָאה

 ןוא ןעבעל וצ רעטרע עטסיוו עזיד ןיא היח עדליוו ַא איו טכארבענ ךייא טאה סָאװ

 רהיא גינעוו איו  ,ןעזייוו גנודיילק רעײַא ןוא טײקנידנעטשנַא רעיא ןעד ;ןעברַאטש

 ןפ ןעדרָא םטד ייב ךייא רעווש ךיא ןוא ,ןעדנעגענמוא עכלעזַא ריפ ןעפַאשעב טייז

 ןופ דנַאטש םעד ייב ןוא ,ןעטלַאהרע בָאה שנעמ רענידניז ךיא ןעכלעוו ,טפאשרעטיר

 ךיא לע ,רהענעב ןעזיד ןָאהט רימ טעװ רהיא ןעװ סָאד ,רעטיר ןעדנרעדנַאװ א

 וצ רימ ןופ טרעדרָאפ דנַאטש ןיימ עכלעוו ,טכילפ איד ןָאהט, ררעה רעלעדע ,ךייא ןענענ

 וצ ךייא רעדָא ,לעטימ ַא ןעניפעג וצעד ךיז טזָאל סע ןעװ ,קילננוא רעיא ןעפלעה

 *ןעכָארּפשרעפ ךייַא בָאה ךיא איו ,סע ןענייוועב ןעפלעה

 "עג רעגירעיורט רעדע ןופ רעטיר םעד ןופ טָאה "רעשירידלַאװ, רעד םלא

 "עב רעדעיװ ןוא לָאמ ַא ְךָאנ םהיא רע טָאה ,רעטרעװ עכלעזַא טרעהענ "טלַאטש

 רע או םעדכָאנ ןוא ,סיפ איד זיב ּפָאק ופ טסֹוקעב םהיא טָאה רע ,טטטכַארט

 םוצ סעּפע טָאה רהיא ןעווע ;טנָאזעג רע טָאה ,ןהעזעננָא גונעג גנַאל םהיא טאה

 ,ןעסעגעג ןעבָאה לע ךיא .איוו דלַאב ױזַא ;  ןעמָאנ ס'טָאג ןיא רימ סע טינ ,ןעסע

 ןעזייוו וצ ךייא ךימ םוא ,רימ ןופ טגנַאלרעּפ רהיא סָאװ ,סעלַא ןָאהט ןרענ ךיא כעװ

 *,טנייצעג רימ טָאה רהיא ןעכלעוו ,:עליוו ןעטונ םעד ריפ רַאבקנַאד

 לעטייב ןייז ךוטסַאּפ רעד ןוא קאזעזייר ןייז טנעפעעג ָאשטנאס טָאה דלַאב

 רעדליו א איו טָאה רעכלעוו ,םענעסירענבָא םעד ןופ רעגנוה םעד ןעליטש וצ םוא

 ןרעדנַא ן'כָאנ ןעסיב ןייא ,ןעבענעג םהיא טָאה ןעמ סָאװ סעלַא ןעגנולשרעפ רעגירגנוה

 עדנעהעטשמוא איד ןופ רענייא טינ טאה ןעסעגעג טָאה רע דנערהעװ .נידנעייק טינ

 קניוו ַא ןעּבענענ אייז רע טָאה טאז ןעוועג ןיוש זיא רע ןעו ,טרָאװ ןייק טדערענ

 ןעגעלעג זיא עבלעװ .,עקנָאל רענירג ַא וצ טרהיפענ אייז טָאה ןוא ןהעגוצכָאנ םהיא

 זָארג םעד ףױא ןעניוצעגסיוא ךיז רע טָאה טרָאד = ,ןייטשדנעזלעפ א רעטניה טנעהַאנ

 םערכָאנ ןוא ,םהיא םורעה טנעלעגמורעה ךיז גירנענייווש ןעבָאה ערעדנא איד ןוא

 ןעיק :טנָאזעג רע טָאה טגעלעגנײא םעװקעב ךיז טאה רענעסירענבָא רעד איוו

 . םעסיורג ןיימ ןרערליש ןעצריק ןיא לָאז ךיא סָאד ,ןעררעה עניימ טננַאלרעּפ רהיא

 רעדנַא ןַא ףיוא רעדָא ןענַארפ ענייק ךרוד ןעכערּפשועפ רימ רהיא טוומ ,קילננוא

 מעוו רהיא אוו דלַאב ױזַא ןעד ; ןעכערברעטנוא וצ גנולהעצרע ענירעיורט ןיימ טרַא

 *,ןעלהעצרע וצ ןעעהּפיוא ךיא לעװ ,ןָאהט סָאד

 ָאיד ןָא טרעניארע ן'טָאכיק ןָאד טָאה םעגעסירעגְבָא םעד ןופ ננורעדרָאפ עזיד
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 זפ להָאצ רעד ןיא טנטבעררעפ ךיז טָאה רע סלַא ,רענערט-דליש ןייז ןופ גנולהעצרע

 ןיא ןעבעילבעג םעד ךרוד זיא עטכישעג איד ןוא רעכוטסַאּפ עטפישענרעביא איד

 | ,ןעטימ

 לייוו ,גנוגנירעב עזיד ךַאמ ךיא,, ; טגָאזעג רעטייוו ;טאה רענעסירעגבָא רעד
 איד ןעד ,ףילגעמ איו לענש ױזַא ןעגידנע ןעקילגנוא עניימ ןופ עטכישענ איד ליוװ ְךיא
 סָאװ ןוא ,ןעצרעמש עיינ רעמיא רימ טבאזרוארעפ ןעקילגנוא עניימ ןָא גנורעניארע
 ןיימ טימ ןערעװ גיטרעפ רעסעב ץלַא ךיא לעװ ןענערפ ךיס טעװ רהיא רענינעוו
 -סיױא טינ ךאז עגיטכיוו ןייק ךיא לעװ ןעליפרע וצ שנואו רעיא םוא ,עטכישעג

 | ,ןעזָאל
 יקרעמפיוא ןייז וצ ןעכָארּפשרעּפ ןעמָאנ ס'נעמעלַא ןיא םהיא טאה טָאכיק ןָאד

 "העצרע ןייז ןעבױהעגנָא רע טָאה גנוכערּפשרעפ עזיד ףיוא ןוא ,ןענייווש וצ ןוא םַאז

 - { ױזַא גנול

 עטסעב איד ןופ רענייא זיא טרָא'סטרובענ ןיימ ,ָאינעדרַאק זיא ןעמָאנ ןיימ,

 ןיימ ,ךייר ןענייז ןרעטלע עניימ ,לעדא ןופ זיא גנומאטשבא ןיימ ,ןעיזולַאדנַא ןיא רעיה

 "רעפ עניימ ןוא סע ןענייוװעב ןרעטלע עניימ סָאד ,סיורנ ױזַא זיא רעבָא קילגנוא

 טשינרָאג יז רימ ןענעק רעמייהטכייר ערעייז עלַא טימ ךָאד ,סע ןענָאלקטב עטדנַאװ

 םעד ןיא ,לעמיה ןופ רזנ םעד ןענענ ןעציש טינ זנוא ןעק םוהטכייר ןעד ,ןעפלעה

 ןופ טָאנ רעד סעכלעװ ,ןעכדעמ סענהעשדלעמיה ַא טניױאוועג טָאה טרָא ןעניבלעז

 -עג רָאנ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעטייקכילררעה עלַא טימ טעטַאטשעגסױא טָאה עבעיל

 ךייר ױזַא ןעבע זיא עכלעוו ,יורפננוי ַא ,ַאדניצול ןעוועג זיא ןהעש ױזַא ,ןעשניוו טנעק

 איוו גידנעטשעב ױזַא טינ ןוא ,ךיא סלַא רעכילקילג רעבָא ,ןיב ךיא איוו ,לעדע ןוא

 ףיא ,טבעילרעפ ךימ ךיא בָאה ַאדניצול עזיד ןיא .טנעידרעפ טָאה טייקכילרהע ןיימ

 טָאה איז ןוא ,ןָא דנעגוי רעטסעטרַאצ ןוא רעטסעהירפ ןיימ ןופ טרעטעגרעפ איז באה
 ןעמרַאצ רהיא ןופ טייקגיטכירפיוא ןוא דלושנוא רעצנַאג רעד טימ טבעילענ ךיוא ךימ
 זַאד ןעוועג טינ ןענייז ןוא עבעיל רעד ןופ טסואוועג ןעבאה ןרעטלע ערעזנוא ,רעטלַא

 טעװ ,ןערעװ רעטלע ןעלעוו רימ ןעוו סָאד ,טנייצרעביא ןעווענ ןענייז אייז לייוו ,ןענעג

 ןוא דנַאטש רעכיילנ רעזנוא עכלעוו ריפ ,גנודניברעפ ַא וצ ןענניירב (עּבעיִל איד) אי

 טימ ןוא ןעסקַאװעג ןענייז ןערהָאי ערעזנוא  ,ניטסנינ ןעוועג טסנָאז ןענייז ןטנעמרעפ

 -עג ןענעוו טײקנידנעטשנַא ןופ טָאה רעטָאפ סיַאדניצול ןוא ,עבעיל ערעזנוא ךיוא יי!

 איד גידנעוחטכָאנ ,זיוח ןיא םהיא וצ ןעמוק וצ ןעטָאברעּפ וצ רימ ,טונ ריפ ןעטלאה

 טאה סָאד .ןעטעַעּפ איד ןופ ןעננוזעב טּפַא ױזַא טרעוו עכלעוו ,ע ב סיט ןופ ןרעטג}
 ןטד .ןעקנעב רעז:וא טרעסערגרעפ ןוא ןעמָאלּפ ערעזנוא םרהעסרעפ ייֵנ סָאד ןופ רָאְג
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 רעזנוא טינ רעּבָא ,ןעגנצ ערעזוא ןעמוטש טכַאמענ רָאנ טָאה טָאברעּפ סנזיד

 איד סלַא עטבעילרעפ ןופ עלהיפעג-סנעצרעה איד רעיירפ רעביא טיג עכלעוו ,רעדעפ

 םעד דנַאטשנעגעג ןעטבעילענ םעד ןופ טרַאװנענעג איד טכַאמ טפָא עד ןגנוצ

 איו !לעמיה ָא ,ךַאװש ןוא טשימוצ גנוצ עטסעטסייריז איד ןוא הטומ ןעטסעטסעפ

 ןוא עכילהערפ ,סרעפטנע עלעיפ איו !ןעבעירשעג רהיא ךיא באה ףעירב עלעיפ
 "רעפ ךיא בָאה רעדעיק עלעיפ איו !ןטטלַאהרע רהיא ןופ ךיא באה ,עגידנעטשינַא =

 טאה ץרעה ןיימ עכלעו ןיא ,טכַאמעג ךיא באה ןעזרעפ עלעיפ איו ןוא טסאפ|
 רהיא טרעייפעג ,ןערהענעב עסייה ענייז טרעדלישעג ,ןעלהיפענ ענייז עלא ןעסָאנעגסױא

 ,ןהעזעג ךילדנע בָאה ךיא סלַא ! ןעטסנעיד ערהיא וצ ןעבעגעגרטביא ךיז ןוא ןעקנעדנַא
 ןהעז וצ איז שנואו םעד טימ זיא טסיײיג ןיימ סָאד ,ךימ טרהעצרעפ עבעיל עזיד סָאד

 עניצנייא ןוא עטסטב סָאד ןָאהט וצ ןעסָאלשעב ךיא באה ,טעטכַאמשרעפ ןערָאװעג

 ןערהיא ייב ,ךילמענ ,לעיצ ןעטנעידרעפ ןוא ןעטשניוועג ןיימ ןעביירנרעד וצ םוא ,לעטימ

 -טנטעג רימ טאה רע וא ןָאהטעג ךיא באה סָאד .ןעטעב וצ דנַאה רהיא רעטָאפ

 וצ זױה ןייז טימ ךימ ,גַאלשרָאפ םענהעש ןיימ ריפ רימ טקנַאד רע סָאד ,טרעפ

 ןעבַאמ לָאז רע זא רשוי ַא זיא ,ךָאנ טבעל רעטָאפ ןיימ איו ױזַא ,רעבָא ; ןעדניּברעּפ

 ןוא שנואוו ןעגידנעטשלָאפ ןייז טימ ןהעשענ טינ לָאז סָאד ןעוו ןעד ,נַאלשרָאּפ ןעזיד

 ןעװַא טיג ןעמ רעדָא טמהענ ןעמ עכלעוו ,ךַאלדײמ איד ןופ טינ אדניצול זיא ,ןעליוו
 לייוו ,רעטרעוו עטונ ענייז ריפ טקנַאדעב םהיא באה ךיא = ,םייהעג ;יא יורפ ַא ריפ

 ,טלעפייווצענ טינ בָאה ךיא לייװ ןוא טכער טָאהעג טָאװ רע סָאד ,ןהעזענ בָאה ךיא

 רָאנ םהיא לעװ ךיא איו דלַאב ױזַא ,גנומיטשוצ ןייז ןעבענ טעװ רעטָאפ ןיימ סָאד

 וצ םהיא םוא רעטאפ ןיימ וצ ןעגנַאגעגנעװַא טמאזעגנוא רעבירעד ןיב ךיא ,ןעטעב

 םהיא ךיא בָאה ,רעמיצ ןייז ןיא ןעמוקעגניירעה ןיב ףיא סלַא ,שנואוו ןיימ ןעלהעצרע
 ןערער טנעקענ םהיא טימ ךאנ באה ךיא רעדייא ןוא .,!ףעירב ַא גידנעטלַאה ןענופעג

 עדַאנג עכלעוו העז ןוא ,ָאינעדרַאק ,ףעירב ןעזיד זעל, :טגָאזעג רע טָאה טרָאװ א

 ".ןָאהט ריד טימ ליוװ ָאדראקיר גָאצרעה רעד
 עסיורג איד ןופ רענייא ,ןעררעה עניימ ,ןעסיוו רהיא טלאז ,זיא גָאצרעה רעזיד

 יאדנַא ןופ דנעגעג רעטסנהעש רעד ןיא ךיז ןעניפעג רעטינ ענייז סאוו ,ןעינאּפש ןופ

 "עג טפַאהלעביײמש ױזַא ןעוועג זיא רעכלעװ ,ףעירב םעד ןעזעלעג באה ךיא ,איזול

 טלָאװ רע ןעװ ,טלעדַאטעג רעטָאפ םענענייא ןיימ וליפא טלָאװ ךיא סָאד ,ןעבעירש

 םהיא וצ טמאזעגנוא ךימ לָאז רע סָאד ,גָאצרעה םעד ןופ עטיב איד טליפרע טיִנ

 ירעפ רע טאה ףײלנוצ .ןהז ןעטסעטלע םענייז וצ רעטּפַאשלעזעג םלא ןעקיש
 א ןטרעדרָאפ ךימ ריפ גנוטכַא ןייז איו טרָא ן'ַאזַא ףיוא ןענרָאְז וצ ךימ רימ ,ןעכָארּפש

' 



 ל3 ,1 ףוב .טָאביק זָאד ופ עטכישענ

 ןיימ טָאה ןאד ןוא םוטש ןעבעילבעג ךיא ןיב ןעזעלענבָא ףעירב םעד באה ךיא סלַא

 טול ,ןעזיירבָא אוד טסעװ ,ָאינעדרַאק ,נעט אייווצ ןיא, :טנָאזעג רימ וצ רעטָאפ
 ריד טאה רע סָאװ ,עקנַאד טָאג טסנעק אוד וא ,גָאצרעה םעד ןופ שנואוו םעד

 ,טסנעידרעפ אוד סָאװ ,סטָאד ןעכיירגרעד טסנטק אוד ןעכלעו ףוא ,געוו א טנעפעעג
 ,רעטרעוו עכילרעטאפ עמירַאװ ענינייא ךָאנ טצעזענוצ רע טאה רייר עזיד וצ

 ךיא בָאה דנעבַא ןייֵא ; טרעהענעג ךיז טָאה ןעזײרבָא ןיימ ןופ טייצ אידע

 וא טריסַאּפ טָאה סָאװ סעלַא טלהעצרע רהיא בָאה ןוא ץַאדניצול טימ טדערעג

 ַא ןעטעבעג םהיא בָאה ןוא טלהעצרע רעטָאפ רהיא ךױא ףיא באה עניבלעז סָאד

 לעװ ךיא זיב רעטכָאט ןייז ןופ גנוהטארייהרעפ איד ןענעלבָא ןוא ןעטרַאװ וצ לעסיב
 ןוא ןעכַארּפשרעּפ רימ סע טָאה רע ,ןעכַאמ רימ טימ ליוו גָאצרעה רעד סָאװ ,ןעסיוו

 ופ סנעביצ ןא תועובש רנעזױט טימ ןטכערּפשרעפ ןייז טניטפערקעב טָאה איז
 | ,רעמוק

 ןעמונעגפיוא טוג יוזא םהיא ןופ ןיב ןוא גָאצרעה םעד ייב ןעמוקעגנָא ןיב ךיא
 ;האנק ןעזעװעג ןיוש זיא קילבנעגױא ןעטסרע םעד ןיא סָאד ,ןערָאװעג טלעדנַאהעב ןוא

 איד סָאד ,טבױלנעג ןעבאה אייז לייוו ,טגלָאפרעפ ךימ ןעבָאה רענעיד ערטטלע איד
 ,ןעדָאש 8 ייז ריפ זיא ,ןטזעיוועב רימ טָאה גָאצרעה רעד עטלעוו ,עּבעיל ןופ סנעכייצ

 רעטייווצ ס'גָאצרעה םעד טיירפעג ןעמוקנָא ןיימ טימ ךיז טָאה רעבָא ןעטסרהעמ םא

 רעטבעילרעפ ןוא רעגיבעגיירפ ,רעמהענעגנַא ,רערעטנומ ַא ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ןהוז

 ,ןערָאװעג טשדניירפעּב יוזא טייצ רעצרוק ַא ןיא רימ טימ זיא רעכלעוו ,ןַאמ רעגנוי

 ךיז טאה רעדורב רערעטלע ןייז לחָאװּבָא ןוא ; טדערעג ןופרעד טָאה רערעדעי סָאד

 ךָאר ָאדנַאנרעּפ ןָאד םהיא םָאה ,ךילדניירפ ןוא טונ רהעז ןעזעױועג ךיוא רימ וצ

 איו יזַא .טנענענעב ךימ טָאה רע רעבלעו טימ ,טרַא רעד טימ ןענעיטשענרעביא
 -רניירפ איד איוו ױזַא ןוא ןרעדנַא ן'רַאפ רענייא עסינמייהענ ןעטלעז ןעבָאה דניירפ

 -רעפ ןופ דַארג ןעטסכעה םעד יב ןעווענ רימ וצ ןיא .ָאדנאנרעפ ןָאד ןופ טפאש
 ןעצרעה ןייז ןופ ןעבַאז עטסנעגרָאברעפ איד טקעדטנע רימ רע טָאה ,טייקכיליורט

 רילמענ טאה רע ,גיהורנוא טכאמעג םהיא טָאה עכלעוו ,עבעיל ַא טּפױהרעביא ןוא

 ןַא ס'רעטאפ ןייז ןעוועג זיא רעכלעו ,רעױב ןעכייר ַא ןופ רעטכָאט איד טבעילעג

 זיא סע סאד ,ךילרהע ןוא נידנעטשרעפ ,ןהעש יוזא ןעוועג זיא עזיד ןוא ,ןַאהטרעטנוא

 ַא ץא ןעווענ רהיא ייב זיא ןעטּפַאשנעגײא עזיד ןופ עכלעוו ,ןענָאז וצ רעווש ןעוועג
 -רעפ ךילדנע ןעבאה ױרֿפננו-נרעױב רענהעש רעד ןֹופ תולעמ איד .דארג ןרעכעה

 ףהיא ןוא ןעציזעב וצ איז םוא ,רע סָאד ,טייוו ױזַא ןעבעירטעג שנואוו םיָאדנַאנ

 רע טָאר ,ןעכערּפשרעפ וצ רהיא ןעסָאלשטנע ךיז טאה .,ןעניוועג וצ עבעיכ עטסכעה



 ,1 ףוב ,טָאכיק ןָאד ןופ עטכישענ י 4

 יױניירפ ןייז ,ךילנעמנוא ןעוועג סרעדנא זיא סע לייוװ ,ןעהטַארײה רהיא טימ טעװ

 איד ךרוד ןעדנעװױצבָא ןַאלּפ ןעזיד ןופ םהיא טעטכילפרעפ ךימ טָאה טפשש

 ױזַא ,ןעבעג טנעקעג רָאנ כָאה ךיא עבלעוו ,ןעלעיּפשייב ןוא ןעזייוועב עטסקרַאטש
 רימ ךיא בָאה ,ןעפלָאהענ טינ טָאה ךָאז ןייק סָאד ,ןהעזעג רעבָא בָאה ךיא איו

 ָאדנַאנרעּפ ןָאד רעבָא ,ןעבעג וצ ןעסיו ֹוצ ןופרעד ָאדרָאקיר גָאצרעה םעד ןעמונענרָאּפ
 סָאד ,טקנעדעג טָאה רע לייוו ,ןהעטשרעפ וצ סָאד גולק ןוא גיטסיל גונעג ןעוועג זיא
 ױזַא ןייז לָאז סָאװ ,ךאז ןייק ןעטלַאהעב טרָאטעג טינ בָאה רענעיד רעיירט סלַא ךיא

 ,טנָאזעג רימ רע טָאה ןערַאנוצבָא ךימ םוא ,ןררעה ןיימ ןופ ערהע איד ריּפ ףילדעש
 איד ןעקנאדעג איד ןופ ןענָאלשוצסױרעה ךיז איו ,לעטימ ןייא רָאנ סייוו רע סָאד

 ןרעטייוורע וצ ךיז ,זיא סָאד ןוא ,טרעביוצעב ױזַא םהיא טָאה עכלעוו ,יורפגנוי ענהעש

 ַא ןעכַאמ רימ טימ טלָאװעג רעבירעד טָאה רע ;ןעטַאנָאמ עגינייא ףיוא רהיא ןופ

 סָאד ,ןעגָאז טכָאװענ נָאצרעה םעד רע םָאה ץורית ַא ריפ ,רעטָאפ ןיימ וצ ךוזעב

 סלַא רעסעב ןענירק טינ טרָא ןייק ןיא ןעק ןעמ עכלעוו ,דרעפ ענינייא ןעפיוק ליוו רע

 ןייז וצ טמיטשענוצ ךיא בָאה ,טרעהעג סָאד ךיא בָאה םיוק ,טרָא:סטרובעג ןיימ ןיא

 ןופ טקנעדעג בָאה ךיא לייוו ,טלעוװ רעד ןופ ןעטסניטפנינרעפ םעד סלֵא סוקשטנע

 טינ טלָאװ ןַאלּפ ןייז וליפא ןעוו ,ןָאהטעג סע טלָאװ ךיא ןוא ,עבעיל רענענייא ןיימ

 ןהעז וצ רעדעיװ טייהנעגעלעג ענהעש אזַא ןעבעגענ רימ טָאה רע לייוו ,טוג יוזא ןעועג

 םהיא בָאה ןוא ןַאלּפ ןייז ריפ הטימ ןעּבענעג רעבירעד םהיא בָאה ךיא .ַאדניצול ןיימ

 טעװ סָאד לייוו ,ךילנעמ איו לענש ױזַא ןערהיפסיוא ןהעז םהיא לָאז רע ,ןעהטַארעג

 וע סלַא ,קרַאטש איװ ןייז לָאז עבעיל איד וליפא ןעוו ,ןעקריוװ טונ םהיא ףױא סיווענ

 ועטעּפש בָאה ךיא איו -- טָאהעג ןיוש רע טָאה ,טלעטשענרָאפ רימ סָאד טָאה

 ןופ טפַאשדניירפ עטסכעה איד ןעסָאנעג ןַא מ ןופ לעטיט םעד רעטנוא -- ןעננַאנרטד
 ןרעביז וצ ךיז ,טייהנעגעלעג עמעווקעב ַא טכוזעג רָאנ טָאה ןוא יורפגנוי"נרעיוב רעד

 טָאהעג ארומ טאה רע לייוו ,ןערעוו טסואוועב טטוו סָאד רעדייא רעטָאפ ןייז רַאפ

 ,גנורהיפפיוא ןייז ןופ ןעסיוורעד ךיז טעװ רע ןעוו ,גָאצרעה םעד ןופ ןרָאצ םעד רַאפ

 ,ךאז עדנעהעגרעבירָאפ ַא איו רהעמ טינ טייל עגנוי עטסרהעמ ייב רעבָא זיא עבעיל
 סָאװ סָאד ןוא ,לעיצ ןעטצעכ רעייז טכיירנרעד ןעבַאה יז ןעוו טעדניוושרעּפ עכלעוו
 טינ רָאנ ךיז ןיא טאה סע לייו ,ןעדנואוושרעפ טרעוװ עבעיל ןטסייהעג יז ייב טאה

 ָאדנַאנרעפ ןָאד איװ ָאזלַא ;עבעיל רעתמא וצ טרעהעג עכלעוו ,ךַאז עניטכיר איד
 ,טרעהעגפיוא עשניוו ענייז ןעבָאה .,יורפננוי"נרעיוב ןייז ןופ עכעיק איד ןעסָאנעג טָאה
 -ייורע טלָאװעג ךיז דיירסיױא םלֵא רַאנ טָאה רע ,ןערָאװעג ןעשַאלרעפ זיא רעייפ ןייז
 ןעכַאמ וצ עזייר ןייז טכוזעג רע טָאה רעבא ן'תמא ןיא .; ןעסעגרעפ וצ איז םוא ןרעט



 299 ,1 ךוב .טאאכיק ןָאר ןוֿפ עטכישעג

 "רעפ טפַאשנערייל ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןעליפרע וצ טינ סָאד םוא ,זעכינ סָאװ

 | .ןעכָארּפש

 רימ טאה ןוא עזייר רעזיד וצ םינביולרע ןעבעגענ םֶהיֵא טאה גָאצרעה רעד
 ןַאד ,טרָא-סטרובענ ןיימ ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז רימ ,ןעטיילנעב יצ םהיא ןעליופעב
 בַאה ךיא ןוא דנַאטש ןייז טול ןערָאװענ ןעמונעגפיוא רעטָאפ ןיימ ןופ זיא ָאדנַאנרטּפ

 טמאלפענפיוא טאה טּפַאשנעדײל ןיימ ןוא ,ןץ'ַאדניצול ןיימ טֹימ ןהעז וצ טלייַאענ ךימ

 "רעפ רעדָא טלהיקעגבָא ןערָאװעג טינ ךָאנ רימ ייב זיא איז להָאװבָא ,יינ סָאד ןופ

 ן'ָאדנַאנרעּפ ןָאד עבעיל ןיימ ןענעוו טלהעצרע ךיא בָאה קילגנוא ןיימ וצ ,ןעפָאלש

 ,עוועג רימ יא רע איו ,דניירפ ןעסיורנ אזַא ןופ סאד ,טביולגעג בָאה ךיא לייוו
 ס'אדניצול ןימ םהיא באה ךיא .ועטלאהעב טפרַאדעג טינ ךַאז ןייק ךיא בָאה

 םהיא ןיא טאה ביל ןיימ סָאד ,טביױלרעפ קרַאטש ױזַא טייקגולק ןוא ןח ,טייקנהטש

 .תולעמ עלעיפ יוזא טציזעב עכלעוו ,יורפגנוי איד ןהעז וצ שינואוו םעד טקעווענפיוא

 דנעבא ןיא ןעזעיוועג םהיא איז באה ןוא שנואוו ןייז טליפרע ףיא באה קילגנוא ןיימ וצ

 רימ ןעכלעוו יב ,רעטסנעפ סָאד ךרוד לעטכיל םענעסקעװ ַא ןופ ןייש םעד רַאּפ

 "סיוא םהיא טָאה איז ןעכלעוו ןיא ,ךוט ַא ןיא ןהעזעג איז טאה רע .,ועדער ןענעלפ

 ,ןעטייהנהעש ערעדנא עלַא ןָא ןעסענרעפ טאה רע סָאד ,ןהעש רעדנואוו יוזא ןהעזעג
 רהעמ טאה רע ,םוטש ןעּבטילבעג זיא רע .ןהעזעג רעהַא זיב טָאה רע עכלעוו

 ױזַא ךילדנע ןוא טפעיטרעפ ןעצנַאנ ןיא ןעוועג זיא רע ,טרעהענ ןוא ןהעזענ טשינרָאג

 ןיימ ןופ ףיולרעפ םטד ןיא ןערעה רעטייװ טעװ רהיא איו ,רהיא ןיא טבעילרעפ
 רע עכלעװ ,טּפַאשנערייל ןייז ןעמאלפ וצ וצ רהעמ םוא ןוא ; עטכישענ רעכילקילגנוא
 לָאפוצ ַא ךרוד םהיא זיא ,לעמיה םטד טױרטעגנָא רָאנ ןוא ןעטכַאהעב רימ ןופ טאה

 טאה איז ןעכלעוו ןיא ,עלעטעצ ַא ס'אדניצוקכ דנעה איד ןיא ןעלַאפעגניירעה לָאמנײא

 רעטָאפ ןערהיא ייב ,ןעהטַארעג גידנעטשנא ןוא גידנעטשרעפ ,,ךילטרעצ ױזַא רימ

 ָאדנַאנרעפ טאה ןעזעלעג סע טָאה רע איו םעד ךָאנ סאד ,ןעטעב וצ דנאה רהיא
 סייג ןֹוּב תולעמ ענהעש עלא טנינייארעפ ןענייז ןיילַא רהיא ןיא סאד ,טרעלקרע
 -כעצנייא טלעוו רעד ןופ ןעיורפ ענירביא איד ייב טניפעג ןעמ עכלעוו ,רעּפרעק ןוא

 טאה ָאדנַאנרעפ ןָאד ןעכלעוו טימ ,ביױל סאד זַא .תמא םעד ןעגָאז זומ ףיא  ,זייוו

 יא סלָאמַאד ןיוש רימ זיא .,ןעוועג ךיוא זיא סע גיטכיר איו ,טדערעג ן'שדניצול ןופ
 ןעבָאה וצ ארומ םהיא רַאפ ןעבױהעגנָא באה ךיא ןוא = ,ןעוועג ןעלעפעג טינ כיומ ןייז
 וצ טי ןהענרעפ ןעזָאלענ טינ טונימ ןייק טאה רע לייוו ,טכַא ןיא ןעמהענ וצ ךיז ןוא

 סע וליפא ןעוו ,ךערּפשענ רעזנוא ןעוועריק וצ איז ףױא ךיוא ןוא ן'אדניצול ןופ ןעדער

 ןעבױהעגנָא טצעי טאה טכוזרעפייא איד .ןעוועג טינ וצרעד טייהג עגעלעג ןייק רָאג זיא
 ןט..
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 "רהע ס'אדניצול ןיא טלעפייווצעג באה ךיא לייו טינ ,טסורב ןיימ ןיא ןעכַאװרע וצ

 - סע סָאװ ,טעּפע ראפ טָאהעג ארומ באה דיא ליײװ ןרעדנָאז ,טייהיירט ןוא טייקכיל

 טגנַאלרעּפ גידנעטש טָאה ָאדנאנרעפ ןָא! ,ןעפָארטצ; ךילקריוו םטדכָאנ ךימ טָאה

 ,ןעטרָאװטנא אחד ןוא ,ן'אדניצול וצ ןעבעירשעג באה ךיא עכלעוו ;ףעירב איד ןהעז וצ
 רענהעש רעד סאר ,דײרסױא םעד טיש ,ןעטלַאהרע רהיא ןופ באה ךיא עכלעוו
 טָאה לָאמניא = ,ןענינגרעפ סעסיורג א םמהיא טפַאשרעפ ףעירב ערעזנוא ןופ טלַאהניא

 זיא עבלעו ,עטכישעג'רעטיר א ןעטעּבענ רימ ייב טאה ַאדניצול סאד ,ןעפָארטעג ךיז

 יַאנ ופ טידַאמַא ןופ עטכישעג איד ךיאכענ ,ןערָאװעג ןעלעפענ רהעז רחיא
 | יי .יןעיל

 יסיוא רע טאה ,ףךוב"רעטיר סָאד ןענהָאמרעד טרעהעג טָאכיק ןָאד טאה םיוק

 גנולהעצרע רעיא ןופ ביײהנָא ןיא ךיילנ רימ טלָאװ ,ררעה ןיימ ,רהיא ןעוי, 1 ןעפורעג

 טינ רהיא טלָאװ ,רעכיב-רעטיר טאהעג בעיל טאה ַאדניצול ןייליירפ סָאד ,טנָאזעג

 טסכעה זיא איז סָאד ,ןענייצרעביא וצ ךימ ,ןעדנעװױוצנָא דייר עלעיפ טַאהענ גיהטיונ

 ןעוו ,טגָאז רהיא איו גולק ױזַא ןעוועג טינ ןפוא םושנ טלָאװ איז ןעד ,גידנעטשרעפ
 רימ ייב ,גנולהעצרע עמהענעגנַא אזַא ריפ קַאמשעג ןיק טָאהעג טינ טלָאװ איז

 ,טייקנהעש רהיא םוא ןערעילרעפ רהעמ טינ טרָאװ ןייס רעבירעד רהיא טכיורב

 ןײלַא ןיוש זיא רעה ךיא סָאװ סָאד ןעד ,ועמהיר וצ תולטס ערהיא ןוא טסייג רהיא
 יורפ עטסגידנעטשרעפ ןוא עטסנהעש איד זיא איז סָאד ,ןעגייצרעביא וצ ךימ גונענ

 טקישעג ךיוא רחיא ןעילַאנ ןופ סידַאמַא רטסיוא רהיא טלָאװ יאולה ;טלעוװ רעד ןופ
 ןייליירפ םעד סָאד ,טגייצרעביא ןיב ךיא ןעד .דנאלנעכעירנ ןופ ענור ןָאד ןעטונ םעד

 עגולק איד ,איַארַאנ ןוא ַאדיַארַאד איִד ןטרָאװעג ןעלעפעג ךיוא ןעטלָאװ ַאדניצול

 ענייז ןופ ןעזרעפ עטנעכייצעגסױא איד ןוא לענירַאד ךוטסַאּפ םעד ןופ ןעלַאפניא

 .טייקטכייל ןוא קאמשעג ,ץיוו לעיפ ױזַא טימ טנניז רע עכלעװ ,רעדעיל עש כוטסַאּפ

 .ןערעו טרעסעברעּפ ןעכָאז ןרעלהעפ עלא עזיד ןעװ ,טייצ א ןעמוק ןעק סע ךָאד

 רהעמ ןעבענ ךייא ןעק ךיא ואוו ,ףרָאד ןיימ ןיא ןהעגוצכָאנ רָאנ רימ טכיורב רהיא

 -רעפ סָאד ןוא עצרעה ןיימ ןופ גנובָאל איד ןענייז עכלעװ ,רעכיב טרעדנוה יירד סלא

 ןייק טינ רהעמ ןיוש באה ךיא סָאד ,ארומ רעבָא בָאה ךיא = ; ןעבעל ןיימ ןופ ןעניננ
 הפ תועשר איד ןוא האנק איד גידלוש זיא םעד ןיא ,רעכיב עניימ ןופ סעניצנייא ןייא

 טלעדנַאהעג ּבאה ךיא סאד ,ררעה ןיימ ,טהייצרעפ ךָאד .רערעבױצ עטכולפרטפ איד

 גיגעוו יזַא ךימ ןעק ךיא לייוו ,ןעכָארברעטנוא ךייא בָאה ןוא דיירבָא רעזנוא ןענענ

 ,רעטיר עדנרעדנאוו ןופ ןוא ןעטמישעג"רעטיר ןופ רעה ךיט ןעוו ,ןערער וצ ןעטכַאהנײא

 איד ןוא טײקמירַאװ ןעבעג וצ ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש איד ןעטלַאהניײא ןעק ןעש יז
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 ןוא ָאלא רימ טהייצרעפ ,טיקטכייפ ןעטיירברעפ וצ הנבל רעד ןופ ןעלהַארטש
 יביוו סָאד טצעי זתא ןזיא סָאד ןעד ,גנולהעצרע רעייַא טימ רעטייוו טהענ

 | - *,עטסניט
 ןייז ןעזָאלעגבָארעה ָאינעדראק טאה ,טנָאזעג סאד טאה טָאכיק ןָאד דנערהעוו

 ;ןטקנַאדעג עפעיט ןיא ןעקנוזרעפ איוו ןהעזענסיוא טאה ןוא טסורב ןייז ףױא ּפָאק

 טימ רעטייוו ןהענ לָאז רע ןעטעבענ לָאמ אייווצ םהיא טאה טָאכיק ןָאד להָאװבָא ןוא
 טרעפטנעעג טינ טאה ןוא ּפָאק ןייז ןעביוהעגפיוא טינ דָאד רע טאה ,גנולהעצרע ןייז

 ּמָאק ןייז ןעביױהעגפױא רעדעיװ רע טאה טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ טסרע .טרָאװ ןייק

 ןייק ןוא ןעמהענסיורעה טינ ּפָאק ןופ רימ סָאד ןעק ךיא ,ןיינא :טגַאזעג טאה ןוא

 רעטסיימ עקרוש-צרַא רעד ;טרהעקרעפ ןעזייוועב טינ רימ ןעק טלעו רעד ןיא שנעמ

 רעדָא טנָאז סָאװ רעד ןוא ,ַאמיסַאדַאמ ןינינטק רעד טימ ןעגעלעג ךָאד זיא דַאבַאסילע

 | *.הטוש ַא זיא סרטדנַא טביולג

 יא טָאביק ןָאד ןעפורענסױא טאה 1 ךיא רעווש ,רהַאװ טינ זיא סָאד,
 יוזא טייקניטכערטרעדעינ רעדָא תֹוטשִר עטסערנ איד זיא סע ןוא, ,ןרָאצ ןעטסכעה

 ,עמַאר ענידנעטשנַא טסכעה א ןעוועג זיא ַאמיסַאדַאמ ןינינעק איד !ןענָאז וצ סָאװ

 א טימ ןענעיל לָאז ןיטסריפ ענעבַאהרע אזא סָאד ,ןעביולנ טינ ךיז טזָאק סע ןוא

 סָאד ןוא ,עקרושיצרַא ןַא איו ןעניל טגָאז טרהעקרעפ טנָאז סע רעװ ןוא ןאטאלראש

 ,טנעפַאועב טינ רעדָא טנעפַאװעב ,גידנעטייר ןוא םופוצ ןעזייוועב םהיא ךיא לעװ

 ".ליװ רע ואוו ןוא איו ,נָאט ן'ייב רעדָא טכַאנ ייב

 טימ םהיא טאה ,ןעמוקעגנָא רעדעיװ זיא תענושמ איד ןעכלעוו ,ָאינעדראק

 ןייז טימ דנַאטש ןיא ןעװעג טינ זיא ןוא טכיזעג ןיא טקוקעגנָא ןעגױא עטצַאלגרעפ
 ,ןערעהסיוא ןענעק טינ ךיוא םהיא טלָאװ טָאכיק ןָאד ןוא ,ןהענ וצ רעטייוו עטכישעג

 ,טכַארבענפיוא רהעז םהיא טאה ַאמיסאדַאמ ןינינעק רעד ןופ גנוגיריילעב איד לייוו

 ןעזעוועג טלַאװ איז איו ,ןעמונעגנָא קרַאטש ױזַא איז ריפ ךיז טאה רע !נידרייוקרעמ
 ענעטלָאשרעפ ענייז םהיא ןעבָאה ױזַא -- ןירעלהעפעב עכילצעזענ ןוא עתמא ןייז

 ןעוועג םעד םעלַא רעסיוא זיא רעכלעװ ,ָאינעדרַאק !ּפָאק םעד טהערדרעפ רעכיב
 עכילנהע ןוא עקרוש וא רענגיל ןעפור טרעהעג רָאנ טצעי ךיז טָאה ןוא ענושמ

 ,ייטש א ןעמונעג טָאה רע ;טונ ריפ ןעמונענָא טינ סַאּפש םעד טָאה ,ןעלוטיט
 יא ףרָאװ א ןעבענעג קרַאטש ױזַא םהיא טָאה ןוא ,םהיא ןעבעל ןענעלעג זיא רעכלעוו
 ;גָאה ָאשטנַאס םלַא ,דרע רעד וצ ןעקור ץטיִמ ןעלאפעג זיא רע סאד ,טסורב ןייז
 םענענושמ םעד רע טאה ,טכעלש יוזא טלעדנאהעב ָאד טרעוו ררעה ןייז איוו ,ןהעזעג

 םהיא טָאה רענעסירעגבָא רֶעְד ;טְסױפ ןעטקיררֶעועמַאװֶצ ןייז טיט  ןעבעעֶג
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 רעד ףױא טנעלעגנעװַא קאלוק ןעטסרע ןץ'טיש םהיא טאה רע סאד ,ןעבענעג יוזא
 ענייז ןעטָארטוצ טונ םהיא טָאה ןוא רעּפרעק ןייז ףיוא ןטננורּפשענפיורעה זיא ,דרע

 טינ ךיוא טאה ,ןטפלעה טלָאװעג םהיא טאה רעכלעוו ,ךוטסַאּפ"נענעיצ רעד ,ןעּפיר
 טכַארבעג איירד עלא אייז טאה רע איו ,םעדכָאנ טסרע ןוא ,ןעטינשעגבָא רעסעב

 -נעסַאלעג רעטסערג רעד טימ ךיז רע שאה ,טלייקוצ םוג אייז טאה ןוא ךיז רעטנוא
 ,נרעב איד וצ טרהעקעגקירוצ טייק

 עכאר טלָאװעג ךוטסַאּפ םעד ןופ טאה ןוא ןעביוהענפיוא ךיז טאה ָאשטנַאס
 סאד ,ט'הנעטעג טאה רע לייוו ,ןענירקענ טאה רע עכלעוו ,ּפעלק איד ריפ ןעמהענ

 . טרעוו שנעמ רעזיד סאד ,טנָאזעג טינ רעהירפ אייז טאה רע לייוװ ,גירלוש זיא רע

 טאה רע סאד ,טרעפטנעעג םהיא טאה ךוטפַאּפ"נענעיצ רעד ,ענושמ זייוו-נעטייצ

 ןייז ןעוועג סאד זיא טרעהעג טינ סע טאה ָאשטנַאס ןעװ ןוא ,טנָאזענ עי אייז סע
 ןייק טהיא זיא ךוטסַאּפ רעד ,טנעקיילעגבָא סאד טאה ָאשטנַאס ,רלוש ענענייא

 ,ןעזעוװענ זיא עטכישעג רעד ןופ ףוס רעד ןוא ,גידלוש ןעבעילבענ טינ טרָאװטנַא

 טימ ןענַאלשעג ױזַא ךיז ןעבאה ןוא דרעב איד ריפ ןעמונעגנַא ךיז ןעבאה אייז סָאד

 אייז ןעטלָאװ ,טשימעגניירעה טינ ךיז טלָאװ טָאכיק ןָאד ןעװ סאד ,סעקַאלוק איד

 ,רעקיטש ןיא זעסירוצ ךיז
 : ןעפורענסיוא טאה ןוא ךוטסַאּפ םעד ןעטלַאהענ ץלַא ךאנ טאה ָאשטנַאס

 זיא רעזיד ; טלַאטשעג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר ררעה רענידעגנ ,רָאנ ךימ טזָאל;

 -בערבָא םהיא טימ ָאזלא ךימ ןעק ךיא ןוא רעטיר ןייק טינ ןוא ךיא איװ רעב ַא

 ןַא איו ,טסיופ ןענעג טסיופ ,ןָאהטעג רימ טאה רע סָאוו ,טכערנוא סָאד ריפ ןענ

 *' לרעק רעכילרהע
 רע סאד ,רעבָא סייוו ךיא} ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה ",גיטביר ץנאנ,

 ",טריסַאּפ טָאה ָאד סָאװ ,םעד ןיא גידלוש טינ רָאָאה ןייא ןיא

 טאה טָאביק ןָאד ןוא ,םולש טכאמעג ייז ןעשיווצ רע טאה רעטרעװ עזיד טימ

 רעדעיו ן'ָאינעדראק ךילנעמ טינ זיא סע בוא ,ךוטסַאּפ םעד טנערפעג לָאמ ַא ךאנ

 ,עטכישעג ןייז ןופ ףוס םעד ןעסיוו טלאוועג ןרענ דהעז טלאוו רע לייוו ,ןעניפענ וצ

 ןױש םהיא טאה רע סאו ,לָאט ַא ךאנ טנָאזעג היא טאה ךוטסַאּפ רעד |

 ןעװ ;ףױא ךיז טלַאה רע ואװ סיוועג ףיוא טינ סייוו ןעמ סאד ; טנָאזעג לָאמנײא
 טביילקעיפ םהיא רע טעװ ןרעדנַאװמורעה ןעדנענעג עזיד ןיא גיסיילפ רעבא ליוװ רע

 ,עגושמ רעדא רָאלק .ןעניפֶעג ץעגרֶע
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 .28 לעטיּפַאק
 ןעשידלעה םעד טימ טריסַאּפ ןעפאה עכלעוו ,ןעכַאז ערַאברעדנואוו איד טלהעצרע ןערעוו ָאד

 תבושת איד ןָאהטעגכָאנ טאה רע ױזַא איוו ןוא ,ַאנערָאמ ַאררעיס ןיא ַאשטנַאמ ַאל ןופ רעטיר

 .(דניז ענויז ריפ הבושת ַא ןעמונעגסיורעה טָאה רעכלעוו) סָארבענעטלעּב ןופ

 "נענעיצ םעד ןופ דעישבָא ןעמונענ טָאה טָאכיק

 יצָאר ןייז ףױא גידנעגייטשפיורעה ןוא ררמסאפ ד

 ,ןהענוצכָאנ םהיא ןעליופעב ןָאשטנַאס רע טָאה ןעטנַאנ//

 ןעטונ ןיא ןעוועג טינ זיא רע להָאװּבָא ,ָאשטנַאס ןוא .-,

 ןעגנַאנעג ןענייז אייז .טגלָאפענ םהיא טָאה ,הטומ? יא

 ןוא דנענענ עטסעדליו איד ןיא רעטייוו ןוא רעטייוו ; 64

 ןייז טימ גנַאלרטּפ ןעקרַאטש ַא טַאהעג טָאה ָאשטנאס */ (( 
 רע סָאד ,ןעשנואווענ רָאנ םָאה ןוא ןעדער וצ ןררעה 1 =

 -עג טינ טָאה רע לייוװ ,ךערּפשענ סָאד ןעגנַאּפנָא לָאז +=
 ףילדנע רעבָא טָאה רע איו ױזַא ,להעפעב םענעטלאהרע םעד ןעטערטרעביא טלָאװ
 ןַאד ררעה רענידעגנ, :טנַאזענ רע טָאה ,ןענייווש ןייז ןעטלַאהסױא טנעקעג טינ

 טלָאװ ךיא ;ןעמהענ וצ דעישבָא רימ טבױלרע ןוא ןענעז רעיא רימ טיג ,טָאכיק

 ךיא עכלעוו טימ ,רעדניק ןוא ביײװ ןיימ וצ םייהַא קירוצ ןהטנ טמאזעגנוא ןעלעוו

 ףייא טימ לָאז ךיא סָאד ,גנַאלרעפ רעיא ;ליװ ךיא סָאװ ןעדער סנעטסנינעוו ןעק

 . טסייה סָאד -- ליוװ ךיא ןעוו טרָאװ ןייק ןעדער טינ ןוא טכַאנ ןוא נָאט ןעהעיצמורעה
 טרערעג ןעטייצ עניטנייה ךאנ ןעטלָאװ תויח איד ןעו דייהרעגידעבעל ןעבָארנעב

 ,טבעלש יױוזַא ןעוועג טינ ךָאנ סע טלָאװ ,ןעטייצ סיּפָאזע וצ טדערעג ןעּבָאה ייז איוו

 ףיורעה טלָאװ רימ סָאװ לעזע ןיימ טימ ןעדער טנעקעג הטיונ ַא ריפ טלָאװ ךיא לייוו
 זיא סע רעבָא  דילנערטרע ןעװעג טרַא עזיד ףיוא טלָאװ ענַאל ןיימ ןוא ןעניז ן'פיוא

 ןעכוז וצ ןעבעל ןעצנַאנ ןייז ,,ןעצַאלּפ םענייא ייב זומ דלודעג איד ןוא ךָאז ערעווש ַא
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 ליומ ןעטלַאה ןעזומ ךָאנ ייברעד ןוא סעקַאלוק ןוא ּפעלק ןעגידק רָאנ ןוא רעייטנעבַא
 ַא איו עדַארג ,ןעצרעה ן'פיוא טָאה ןעמ סָאװ ןענָאז וצ ןהעטשרעטנוא טינ ךיז ןוא
 * רעמוטש

 ;טָאכיק ןָאד טנָאזענ טאה ",ָאשטנַאס ,טסניימ אוד טָאװ חעטשרעפ ךיא,

 ףױא טנעלעג בָאה ךיא סעכלעוו ,טָאברעפ סָאד ןעהעיצקירוצ לָאז ךיא טסליוו אוד,
 אוד סָאװ דער ןוא ןעניוצענקירוצ זיא טָאברעּפ סעזיד זַא ,רָאפ ריד לעטש . ,גנוצ ןייד

 רָאנ לָאז טָאבעג םעד ןופ גנוהעיצקירוצ עזיד סָאד ,גנוגנידעב רעד טימ ךָאד ,טסליוו

 *.טרָא ןעדליוו ןעזיד ןיא ןעהעיצ רימ סָאװ טייצ איד ריפ ןרעיוד

 טינ רימ טכַאמ ןעדער טצעי רָאנ ןעק ךיא ןעוו, ;ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה *,טוג;

 "עב וצ ךיילג ךימ סינביולרע רעזיד טימ םוא ,ןענרָאז טָאנ לָאז רעטייוו ריפ ,סױא

 קרַאטש ױזַא ךיז טָאה טייקגירענג רעייא םורנײװ ,ןעגערפ ןעלעוו ךיא טלָאװ ןעצונ

 ךייא זיא סָאװ ןוא ? טסייה איז איו רעדָא ,ַאסַאמינַאמ ןיגינעק איד ריפ ןעמונעגנַא

 רהיא ןעװ .?טינ רעדָא דניירפ רהיא ןעוועג ןיא דַאבא רענעי בוא ,ןעננַאנעגנָא

 רעטכיר א ריפ טכַאמעג טינ ךָאד ךייא טאה רענייק ןוא -- ןהעג ןעזָאלעג ךַאז איד טלָאװ

 ןעלהעצרע רעטייוו טלָאװ רענענושמ רעד זַא ,ךיא ביולג -- םעד רעביא ןעלייהטרוא וצ

 סלַא רהעמ ןוא געלשעג סָאד .ןייטש םעד טרָאּפשרעּפ טלָאװ רהיא ןוא עטכישעג ןייז

 | ".סעקשלוס ץוט עבלאה ַא

 רָאנ טסלָאװ אוד ןעוו,, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה *,ָאשטנַאס ,סיווענ,

 זיא אמיסַאדַאמ ןיגינעק איד ךילרהע ןוא גידנעטשנא איו ,סייוו ךיא סָאװ ןעסיוו

 בָאה ךיא סָאװ ,דלורעג לעיפ רהעז טָאהעג באה ךיא סָאד ,ןעגָאז וטסלָאװ ןעוועג

 עסואימ עכלעזַא ןעזָאלעגסיױרעה רהיא ןעגעג טָאה סעכלעוו ,ליומ סָאד ןענַאלשוצ טינ
 ַא סָאד ,ןעקנעד וצ רָאנ רעדָא ,ןענָאז וצ ךַאז עכילדנעש ַא זיא סע ןעד ;רײר

 ,זיא עטכישעג ע'תמא איד ,רערעשי-דרָאב ַא טימ ןָאהט וצ טָאהענ טאה ןיגינעק
 זיא ,טנהָאמרעד טָאה רענענושמ רעד ןעכלעו ,דַאנַאסילע רעטּסיײמ רענעי סָאד

 טנעירטג טאה רעכלעוו ,רעבעגהטַאר רעטוג א ןוא ןַאמ רעגידנעטשרעפ ַא רהעז ןעוועג
 ןיא איז זַא ,טניימ סָאװ רעבַא רעד ,רעכענ"הטאר ןוא טצרַא סלַא ןינינעק רעד

 ריד םוא ןוא ,ןערעוו וצ טפָארטשעב טייהמוד ןייז ריפ טנעיררעפ ,עטבילעג ַא ןעוועג
 ןייז טעװ ,טנָאזעג טאה רע סָאװ ,טסואוועג טינ טאה ָאינטדרַאק סָאד .,ןעזייוו וצ
 טינ ןיוש רע זיא טנָאזעג סאד טאה רע ןעוו סָאד ,ןעכַאמ וצ םַאזקרעמפיוא ריד גונעג

 .  ".ןעניז ץ'ייב ןעװעג רהעמ
 טינ ךייא טאה רהיא סָאדא ,ָאשטנאס טנָאזעג טָאה ?,ןעבע ךיא גָאז סָאד,

 טיִג טלָאװ לזמ רעיא ןעוו ןעד {הטוש ַא ןופ ךייר איד ןעגעװ ןרעמיקעב טפרַאדעג
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 רָאנ טסורב איד ףױא ןעפָארּטעג טינ ךייא טכָאװ ןייטש רעד ןוא סיורנ ױזא ןעוועג

 ךיז טאה רהיא סָאװ סָאד ריפ ןהעש ץנַאנ ןעטינשענבָא רימ ןעטלָאװ  ,ּפָאק ץ'פיוא

 ךיא ןעד ;ןעמונעגנָא -- ןעשימוצ איז לָאז טָאנ -- עמַאד ערעייהט עניזָאד איד ריפ
 *ןתעג ןעזָאל טפראדעג םענעגושמ סלַא ץאינעדרַאק טאה ןעמ סָאד ,טעוװ

 ןעלעטש ךיז זומ,, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",רעטיר רעדנרעדנַאװ א;

 ןעיורפ ערעסָאװ ןופ ערהע איד ןעגידייהטרעפ וצ םיענושמ ןעגעגנ ייס ערָאלק ןענעג ייס

 עניטרַאסױרנ ןוא ענעבַאהרע עכלעזַא ןופ ערהע איד ריפ ךָאנ טּפיוהרעביא ןוא זיא סע

 ןטבעגעגרעביא רהעז ןיב ךיא רעכלעוו וצ ,ַאמיסַאדַאמ ןינינעק איד איו .,ןעניגינעק
 ןהעש רהעז ןעוועג זיא איז סָאװ םעד רעסױא ןעד ,ןעטפַאשנעגיײא עטוג ערהיא ריפ

 זיא איז עכלעוו ,ןעדייל עלעיפ איד ןיא ןוא ניטכיזרָאפ רהעז ןעוועג ךױא איז ןיא
 טפַאשלעזעג איד ןוא הטַאר רעד ןוא ,הטומ לעיפ טגייצענ איז טאה ןענַאטשעגסױא

 סערעי ןעפלָאהעג רהיא ןעבָאה ןוא טצונעג לעיפ רהיא ןעבאה דַאבַאסילע רעטסיימ ןופ

 ןוא רעדנעסיוונוא רעד טאה ןופרעד ןוא ,ןעגָארטוצרעביא ןעסַאלעג ןוא גולק קילגנוא

 ,רוה ַא ןעוועג זיא איז סָאד ,,ןענַאז וצ ןוא ןעניימ ּוצ ןעמונעג ךיז לעבעּפ רעטכעלש

 ןעגָאז רעדָא ןטקנעד סָאװ איד עלַא ןוא ,לָאמ א ךָאנ ךיא נָאז ,ןעגיל ןטנָאז ייז רעבָא

 *,רענגיל ןענייז יזוַא

 יז איו, ;ָאשטנאס טרעפטנעענ טאה ",טינ סע קנעד ןוא טינ סע גָאז ךיאק

 ייז ןעכָאז ,טינ רעדָא טרוהעג ןעבאה ייז בוא ,ןעסע ייז ןעלָאז ױזַא טכַאמענ ןטבאה

 ;טשינרָאג ןופ סייװ א ןעוועג טינ ייברעד ןיב ךיא ;טָאג רַאפ ןרעפטנטרעפ ךיז

 טּפיוק סָאװ רעד ; ערעדנַא ןופ גנורהיפפיוא רעד ןעגעוו טינ ךימ ךיא רעמיקעב ךיוא

 טעקַאנ ;לעטיײב םענעגייא ןייז ןיא ןעניל םעד רע טניפענ ,ןעניל טנָאז ןוא ןייֵא סעּפע

 ךיא טינ ןיוועג ךיא טינ ; ךיא ביילב טעקאנ ןוא ןעמוקענ טלעוו רעד ףױא ךיא ןיב

 ?ןָא ךימ סע טהטנ סָאװ -- לו רע איװ ןָאהט רערעדעי ךיז לָאז !רעילרעּפ
 לעזעיּפש ןייק טינ לָאט םוצ טאה רע ןעװ שיילפדנענייוש טאה רע טניימ רעכנַאמ

 .?ןעסעילשרעפ ןרעיוהט טימ דלעפ א ןעק רעװ רעדָא ;ןעננעהוצפיוא סע סָאװ ףױא
 -טָאה "!:ףליה וצ רימ העטש טָאנָא -- *? טרעטסעלעג טינ ןיילַא טָאג ןעד טרעװ

 ? ָאשטנַאס ,סױרעה ָאד אוד טסטיש ןתענושמ עלעיפ איו, ;טָאכיק ןָאד טגָאזעג
 טימ ןָאהט וצ ,ןעמַאזוצ ָאד טסּפעלש אוד עכלעוו ,רעטרעװכירּפש איד ןעבאה סָאװ
 בָאה רעטײװ ןא ,ףוא רעה ,ךיד טעּב ךיא ?עדער רימ עכלעוו ןופ ,ןעכַאז איד

 עבלעוו ,ןעכאז ןיא ןעשימוצניירעה ךיד רעדייא ןעבײרטוצנָא לעזע ןייד ןעניז ןוא רעסעב
 טָאװ ,סעלא סָאד ,םישוח ףניפ ענייד עלַא טימ טוג קרעמ ןוא ,ןָא טינ ריד ןעהעג

 ןּוא ?בש א טימ זיא ,ןָאהט לעװ ךיא סָאװ ןוא והס ךיא סָאװ ,ןָאהטענ באה ךיא
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 עלַא סלַא רעסעב סייוו ףיא עכלעוו ,טפַאשרעטיר ןופ עצעזענ עלא טימ ןייא טמיטש

 * .ןעדרָא םעד ןיא ןעטָארטעגניײרעה ןעוו ןעבאה סָאװ ,טקעוװ רעד ןופ רעטיר

 איד ןיא ךיוא ןעד טהעטש} .ָאשטנַאס טרעפטנעענ טאה ",ררעה רטגידעגנ,

 ןענעטש ןוא ןענעוו ןהָא טרָא ןעדליו םעד ןיא ָאד ןעומ רימ סאד ,עצעזענ"רעטיר

 טכייללעיפ טלָאװ ,ןעניפענ םהיא ןעלָאז רימ ןעוו ,רעכלעוו ,םענענושמ ַא ןעפיולכָאנ
 -העצרע ןייז טינ ןיימ ךיא ,ןטביוהעגנָא טאה רע סָאװ סאד ןענידנע וצ טסול ןענירק

 ןאד טעװ רע עכלעוו ,ןעּפיר עניימ ןוא ּפָאק ס'טייקגידענג רעייַא ןרעדנָאז ,גנול

 | *יל רעקיטש ןיא ןעכערבוצ
 ; טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ָאשטנַאס ,לָאמ א ךָאנ רייז ךיא גָאז . ,גייווש

 םענעגושמ םעד שנואוו רעד זיולב טינ ךימ טרהיפ רעהַא כָאד ,ןעסיוו טסלָאז אוד,

 רעד ףיוא רימ טעװ עכלעוו ,טאהט אזא ןָאהטוצפױא גנַאלרעּפ רעד רָאנ ,זעכוזוצפיוא

 טעוװ סָאד ;ערהע לעיפ ןוא ןעמָאנ ןעניווע ןַא ןעפאשרעפ טלעוו רעשנַאקעב רעצנַא .

 ןעק סָאװ סעלַא ףוא לענעיז סָאד ןענעלפיורעה לע ךיא עכלעוו ךרוד ,טאהט ַא ןייז

 * ,טמהירעב ןוא ןעמָאקלָאפ ןעכַאמ רעטיר ןעדנרעדנאו ַא

 טנערפענ טאה "??רהאפענ לעיפ רהעז טימ ןעדנוברעפ טַאהט עזיד זיא,

 .ָאשטנאס
 ךָאדע } טלַאטשענ רענירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד טרעפטנעעג טאה */ןיינ,

 ; רעפערט טָאטש נָא רעלהעפ ןעמוקעב ןעלָאז רימ סָאד ,ױזַא ןעלַאפסיוא לרונ רעד ןעק

 *,ריד ןָא ןעדנעוו ךיז טעװ סעלַא רעבָא

 .ָאשטנאס טנערפעג טאה *7? רימ ןָא ,

 ךיד טסעװ אוד רעכינ סָאװ ןעדע ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "עא

 ַא ןייז רעהירפ ץלַא טעװ ,ןעקיש ךיד לעװ ךיא ןיהואוו ,טרַא םעד וצ ןערהעקקירוצ

 גנַאל טינ טסלָאז אוד ירכ ןוא ;  גטיז ןיימ וצ בײהנָא ןא ןוא תורצ עניימ וצ ףוס
 ,ןייז ןעסיװ וטסלָאז ,ןעטיידעּב רעטרעװ ענימ סָאװ ןעסיװ וצ ןעטראו ןעפראד

 איד ןופ רענייא ןעזעוועג זיא ןעילַאנ ןופ סידאמא רעטמהירעב רעד סָאד ,ָאשטנַאס

 זיא רע ,ןיינ ?  עטסעב איד ןופ רענייא ,ךיא גָאז סָאװ ,רעטיר עדנרעדנַאװ עטסעב

 טאהעגנ טינ ךיי וצ טאה סָאװ רעטיר רעד ,רעניצנייא רעד ,רעטסרע רעד ןעווענ

 .טלעוו רעצנַאנ רעד ןיא טייצ ןייז ןפ רעטיר עלַא ןופ נינעק רעד ,ןעטייווצ ;ייק

 אייז סָאד ,ךיז ןעמהיר עכלעו ,עלא ןענייז טשינרָאנ .,סינַאילעב ןָאד זיא טשינרָאנ

 אייז סָאד ,ריד רעווש ךיא .ךאז רעדעי ןיא ןעכיילנרעפ טנעקעג םהיא טימ ךיז ןעבָאה

 טסנוק ןייז ןיא ליוו רעלאט ַא ןעו סאד ,ןעסייו ייז רעטייוו ,תועט ןיא עלַא ןענייז

 עכלעוו ,סרעטסייט עטסעטמהירעב איד ןופ קרעוװ איד באנ ריי טהענ .תורוכנ ;עזיײװ
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 ערעדנַא עלַא ריפ ךױא טהעג לענער עניבלעז איד עדַארג ;טנַאקעב םהיא ןענַיז

 ,דנַאל סָאד ריפ גנורעיצ ַא סלַא ןענעיד עכלעוו ,ןעגנוגיטפעשעב ןוא ןעכאפ עניטכיוו

 ַא סלַא ןעכַאמ טמהירעב ךיז לױו רעכלעוו ,רעד ןהעג ךיוא זומ לענער רעזיד ךאנ

 טָאה רעמָאה ןעכלעוו טימ ,סע סילוא ןָאהטכָאנ זומ רע ,שנעמ רענידלודעג רענולק
 סויליגריו איו עדארג ,דלודעג ןוא המכח ןופ דליב סעגידעבעל ַא ןעבעגעג זנוא

 איד ןוא ןהוז ןעטוג א ןופ גנורהיפפיוא ענהעש איד סַאענע ןייז ןיא זנוא טרעדליש

 "עב ױזַא טינ זנוא ןערעװ עדייב עזיד רעבָא ,לארענעג ןעשידלעה א ןופ טייקנולק
 ןעבאה אייז איו רָאנ ,ן'תמא ןיא ןעווענ ןענייז אייז איו ,טרעדלישעג ןוא ןעבעירש

 רענהעש ןופ לעיּפשייב א ןעבעג וצ טלעװ רענידעמוק רעד םוא יז טפרַאדעג

 ,טביל-ררָאנ סָאד סידַאמַא ןעוועג זיא יוזא עדַארנ ,גנורהיפפיוא רענעבַאהרע ןוא

 רימ ןוא ,רעטיר עטבעילרעפ ןוא עשידלעה עלַא ןופ ןוז איד ,ןרעטשדנעגרָאמ רעד

 -בילפרעפ ןענייז ,טּפַאשרעטיר ןוא עבעיל ןופ ןהָאפ רעד רעטנוא ןענעיד עכלעוו ,עלַא

 ,ךיא בױלג ,ָאשטנַאס דניירפ ,ױזַא זיא ךַאז איד איוו ױזַא ,ןָאהטוצכָאנ םהיא טעט

 םַא זיא ןעטסרהעמ םא ךאנ םהיא טוהט סָאװ ,רטטיר רעדנרעדנַאװ רעד סאד
 איד ןופ ענייא ןוא ,טּפַאשרעטיר רעד וצ ןוא טײהנעמַאקלָאפ רעד וצ ןעטסטנעהענ

 ןייז ,הטומ ןייז ןעזעיועב ןעטסעב םִא טאה רעטיר רענעי עכלעו ךרוד ,ןעבָארּפ
 גנורעטייוורע ןייז ןעוועג זיא עבעיל ןייז ןוא טייקטסעפ ןייז ,דלודענ ןייז ,טייקשידלעה

 םהיא טָאה ַאנַאירָא ןירעלהעפעּב ןייז ןעוו ,זלעפ"רעמוק םעד ףױא םייונע ענייז ןוא

 רעכלעוו ,ןעמָאנ ַא -- סָארבענעטלעב ןעמָאנ סעד ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא ,טעטכַארעּפ

 ,ןעבעל טרַא רעד וצ טסַאּפעגוצ טונ רהעז ןעווענ זיא ןוא טנעבייצעב טונ רהעז טאה
 עזיד ןיא םהיא רעטכייל רימ זיא סע .ןעבעילקענסיוא ןיילַא ךיז טאה רע סעכלעוו

 וצ ןעכַארד ,ןעּפעק וצ ןעננַאלש ,ןעטלַאּפשוצ וצ ןעזעיר סלַא ןָאהטוצכָאנ ןעכַאז

 ,ןעביירטרעפ וצ ףושכ ןוא ןערטטשרעצ וצ ןעטָאלּפ ,ןעביירטוצ וצ ןעעמרַא ,ןעטדױט

 ןעמַאזרטּפ טינ ךיא ףראד ,קעווצ ןיימ ריפ ןעטסָאמעגנָא זיא דנענעג עזיד איוו ױזַא ןוא
 | *.ןָא טצעי ךימ ךיז טָאב עכלעוו ,טייהנענעלעג עמעווקעב איד

 'ל ןָאהט טרָא ןעדליוו ןעזיד ןיא טייקגידעגג רעיא ךילטנעגייא לי סָאװא
 .ָאשטנַאס טגערפעג טאה

 סָאד,, ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעג םאה 77 טנָאזעג טינ ךאנ ריד ןעד ךיא בָאה;

 םענעגושמ ,ןעטלעפייווצרעפ ַא ןופ עלָאר .איד ןעלעיּפש ןוא ן'סידַאמַא ןָאהטכָאנ ליוו ןוא
 ,ןאדלָאר ןעשידלעה םעד ןָאהטוצכָאנ ךיוא ךיילנוצ םוא רעבָאה-בעיל ןעטכָאקרעפ ןוא

 טאה ענהעש איד ַאקילעגנַא סָאד ,לאווק ַא ייב ןערוּפש גידנעניפעג טאה רעכלעוו

 עד ןערָאלרעפ ץועמש ןופ ,ןַארָאדעמ טיִמ םישעמ .ענהעש ןייק טינ ןָאהטענבַא
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 ןענַאלשרעד ,!עלאווק ערָאלק טכַאמענ ענטומ ,רעמיוב ןעכירעגסוא ןוא דנאטשרעפי

 םרעטשרעצ ,סעקדוב ערעייז טנערברעפ ,סעדַאטס ערעייז טעטּכינרעּפ ,רעכוטסַאּפ

 "רעפ ןענעידרעפ עכלעוו ,ןתענושימ ערעדנַא דנעזיוט טרעדנוה ןָאהטעגבָא ןוא ,רעזייה

 ילָאר ךאנ טינ יונענ אוהט ךיא ןעו ןוא ,וטקנעדנַא ןעניווע םוצ ןערעװ וצ ןעבעירש
 יירד עלא עזיד טַאהעג טאה רע ןעד) ן'ָאדנַאלָאטָאר רעדָא ןָאדנַאקרָא רעדָא ןע'נאד

 ענייז ןיא ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא ןטננאנעב טאה רע עכלעװ ,ןעטייהמוד עלַא (ןעמענ
 ,אייז ןופ ענינייא ןָאהטוצכָאנ ןעריבורּפ ךיא לעװ .,ןעננוקדנַאה ענייז ןיא ןוא רעטרעוו

 ןענענוגנעב ךימ ךיא לעװ טכייללעיפ ןוא ;עטסגיטכיוו איד ריפ ןעכער ךיא עכלעוו
 ץתענושמ עבכילדעש ןייק ןעננַאנעב טינ טאה רעכלעוו ,ן'סידַאמַא ןָאהטוצכאנ זיולב
 טפַאשרעּפ ךיז ךרודַאד ןוא ןענָאלק ןוא ןענייוו טימ טלעטשעג ןעדעירּפוצ ךיז טאה ןוא

 ".עווענ הכוז טינ טאה רערעדנַא ןייק סָאװ ,ןעמָאנ ןעסיורג א

 עכלעוו ,רעטיר איד סאד, ,ָאשטנַאס טנָאזענ טאה !!רעבָא טכוד רימ,

 טַאהעג ןעבאה ןוא וצרעד טציירעג ןעוועג ןענייז ,ןעכַאז עכלעזַא ןָאהטענ ןעבאה
 ןַא ריפ סָאװ .ןעמהענוצסיורעה תובושת ןוא ןעװַארּפ וצ ןתענושמ  עכ;עזַא ךַאזרוא/

 ךייא טאה עמַאד עכלעוו ? ןערעוו וצ ענושמ טייקגידענג רעייא רעבָא טאה ךאזרוא

 ןעכַאמ ךייא ןעלָאז סָאװ .,ןענופעג רהיא טאה סנעכייצ ריפ סָאװ רעדָא ,טעטכַארעּפ

 ןענירומ טימ טכַאמעג שירַאנ ךיז טאה ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד ןייליירפ סאד ,ןטבױלג

 | *? ןעטסירק טימ רעדָא

 עקַאט ןוא , .טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",השעמ איד עקַאט זיא סאד טָאק

 רעדנרעדנאוו ַא ןעו םירָאװ ; טָאהט ןיימ ןופ טייקנייפ איד טהעטשעב םעד ןיא

 קנַאד ןייק טינ ראפרעד רע טנעידרעפ ,ךָאזרוא רעגיטכיר ַא ןופ ענושמ טרעוװ רעטיר

 ; ךאזרוא ןַא ןהָא ענושמ טרטוו ןעמ ןעוו רעבָא זיא סרעדנַא ץנאג ;ביוק ןייק ןוא

 טנייה דייהרענעקורט ױזַא זיא סָאד ןעוו : ןהעטשרעפ וצ ןעבענ עמַאד ןיימ ןאד ןעק ךיא
 עננַאל איד ךאזרוא גונענ רימ טינ ךָאנ וצרעד ? דײהרעסַאנ ןייז ןיוש טעוװ איו

 איו ןעד ;ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד ןירעלהעפעב רעכילטענרעפנוא ןיימ ןופ גנודייש

 רענעדיישעג רעד טבעל ,ַאיטַארבמַא ךוטסַאּפ םעד ןופ טרעהעג גנַאל טינ טסאה אוד
 רניירפ ,טינ טייצ ןייק רעּבירעד רעילרעפ ,טעטכריפ רע עכלעוו ,תורצ איד ךרוד
 -בָאנ עטרעהעג-טינ ןוא ענעטלעז אזַא ןעניז ןופ ןענָאלשוצסױרעה רימ םוא ,ָאשטנאס

 ןעגניירב רימ טסעוו אוד זיב ןעביילב ךיא ליוו עגושמ ןוא ךיא ןיב ענושמ ; סענעוהט

 ןיימ וצ ןעבענרעביא רימ ןופ טסעװ אוד ןעכלעװ ,ףעירב ַא ףױא טרָאװטנַא ןא

 טייהיירט ןיימ איוו יוזא ןעלאפסיױא טעװ (טרָאװטנַא איד) אז ןעװ /,זַאעניצוד
 ;ןערטהפיוא ,םיורעה םהענ ָךיא סָאװ ,הבושת איד ןוא תענושמ ןיימ טעװ ,טנעידרעפ



 08 ,1 ףוֿב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 ןייט ןיוש ףיא לעװ ןַאד ןוא ןערעוו עגושמ תמא ןַא ףיוא עקַאט ךיא לעװ טינ רעבָא ןעוו
 ןעדעי ןיא לע ךיא ,ליוו איז איוו ןרעפטנע רימ געמ איז ,ןעלהיפ טינ רהעמ קילגנוא

 ךימ טסזָאל אוד עכלעוו ןיא ,עחורנוא ןוא ןעדייל איד ןופ ןערעוו טיירפעב ץלַא לַאפ

 ןעיירפ ךימ רערָאלק ץנאג א סלַא לעװ ךיא רעדָא :עדייב איד ןופ סנייא ןוא ,רעביא

 טיג רענעגושמ סלַא לעװ ךיא רעדָא ,ןענניירב רימ טסעוו אוד סָאװ ,קילנ םעד טימ
 ,ָאשטנַאס ,רימ גָאו רעבָא .,ןעגָאזנָא רימ טסעוװ אוד סעכלעוו ,קילגנוא סאד ןעלהיפ

 טסָאה אוד סָאד ,ךימ רעניארע ךיא ?לעטיה ם'ָאנירבמַאמ ןעטלאהעב טונ וטסָאה

 רעקיטש ףיוא ןעקַאהוצ טלָאװעג סע טָאה רערַאבקנַאדנוא רענעי ןעוו ןעבייהענפיוא סע
 טוג ןעװעג זיא סע זַא ,רָאלק ףױא טזייװעב סָאד סָאװ ,טנעקענ טינ טאה ןוא

 *טעװטמרַאהעג

 טגָאזעג טאה "!טלַאטשעג רענירעױרט רעד ןופ רעטיד ררעה ,טָאנ יב;

 טינ רהעמ ןיוש ךיא ןעק ,טנָאז טייקנידעגנ רעייא עכלעוו ,ןעכַאז עסיװעג, ,ָאשטנַאס

 רהיא סָאװ ,סעלַא סָאד ,דשח םעד ףיוא רימ טגניירב רהיא ,ןעגָארטרעּפ גידלודעג

 ערעדנַא ןוא ןעלזניא ןופ ,ןעכייררעזייק ןוא ןעכיירגינעס ןופ ,רעטיר איד ןופ רימ טנָאז

 ַא זולב זיא סעלַא סָאד זַא -- רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ ןעטייקכילרעה ןוא תונתמ

 סָאד איוו ךיא סייוו רעדָא -- עינָארדנַאכ א רעדָא עינָאמרהַא א ,ןעניל א ןוא דניו

 ,לעטיה סיָאנירבמאמ זיא ןעקטּביריזאר א סָאד ,ךייא ןופ טרעה סע רעװ ןעד ,טסייה

 רע ןעק סָאװ ,תועט ַאזַא ייב נעט רעיפ ךיז טלַאה רהיא סאד ,טהעז סע רעװ ןוא

 ןעקעב סָאד ? ןעניז ן'ייב טינ זיא ױזַא טדער סָאװ רעד זַא איו ,ןעקנעד סרעדנַא

 סע טאה לרעק רעד איװ טהערדוצ ןוא םורק יוזא קַאז-עזייר ןיימ ןיא ךיא בָאה

 ןעפייז וצ ןוא ןעכיילגוצסיוא רעדעיװ סע םוא םייהַא ןעמהענטימ סע לי ךיא ,טּפַאלקוצ

 ןהעז וצ ןייז הכוז לָאמ ַא ךָאנ לָאז ךיא סָאד ,ןעלעוו טעװ טָאג ןעוו ,ןירעד דרָאב ןיימ
 | *.רעדניק ןוא יורפ עניימ

 םעד ייב ריד רעווש ךיא, ,טָאכיק ןָאד טרעּפטנטעג טאה *?ָאשטנַאס ,וצ רעה;

 ױזַא טסיב אוד סָאד ,ןערָאװשעג רעהירפ טסָאה אוד ןעבלעוו ייב ,טָאנ ןעניבלעז

 ,ךילגעמ סע זיא איו .ןעוועג ןעוו רָאנ זיא רעגערט-דליש ַא איו דנַאטשרעפ ןיא ךַאװש
 סָאר ,טקרעמעב טינ ךָאנ טסָאה ,םורעה רימ טימ טסרעדנַאװ אוד טייז ,אוד זַא

 איו רעטױל סיױא טהעז רעטיר עדנרעדנַאװ איד טימ תוכייש א טאה סָאװ סעלַא

 טינ רעבָא ? טרהעקרעפ יז ייב זיא סעלַא זַא ןוא תענושמ ןוא טייהמוד ,גנידליבנייא
 עטּפָאכ א רעמיא ךיז טניפעג זנוא םורעה לייוו רָאנ ,יױזַא ןץתמא ןיא זיא סע לייוו

 טױל סעלא ןעטייברעּפ ןוא ןעלסקעוורעפ ,ןעלדנַאװרעּפ עכלעװ ,רערעבױצ ןופ

 רעבירטד ןעבע ןוא .ןעדַאש וצ רעדא ןעפלעה וצ זנוא - ןעליו אײז אימ םעל
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 לעטיה ס'ָאנירבמַאמ ריפ ןעכער ךיא סָאװ סָאד ןעקעביזַאר א סיוא ריד ייב טהעז
 זיא סע א ;סרעדנא סעּפע ריפ ןעמהעננָא טכייללעיפ טעװ רערעדנַא ןַא סָאװ ץא
 ,טבַאמעג טָאה סָאװ ,רערעבוצ ןענולק םעד דניירפ ןיימ ןופ המכח עסיורג א ןעווענ

 ץַאנירבמַאמ ןופ (לעטיה) םלעה ןעניטכיר ןוא ץתמא ןעזיד לָאז רערעדנַא רעדעי זַא
 ךיז טלעװ עצנַאנ איד טלָאװ ךאז ערעייהט ַאזַא ןעד ;ןעקעב"ריזַאר א ריפ ןעטלאה
 רהעמ טינ זיא סאד זַא ,רעבָא טהעז ןעמ ןעוו ; ןעמהענוצנעװַא רימ ייב טגעלעגבָא
 טָאה ןעמ איוו ,ןעמהענוצוצ סע הימ ןייק טינ רענייק ךיז טעיג ןעקעב-ריזַאר א איו

 ךָאנרעד סע טאה ןוא ןעּפַאלקוצ טלָאװעג סע טאה סָאװ ,םענעי ןופ ןהעזעג ןיוש סע
 סָאד סָאװ טסואווענ טלָאװ רע ןעוו ןָאהטעג טינ רע טלָאװ סָאד ;ןענעיל ןעזָאלטנ
 ליװ ףךיא ;טינ טצעי סע ךיורב ךיא ןעד ,דניירּפ ןייס ,ריד ייב סע טיה ,זיא
 ןערָאװעג ןערָאבעג ןיב ךיא איו טעקַאנ ױזַא ןהעג ןוא ןעפַאװ עניימ עלַא ןָאהטסױא
 סלַא ןע'נַאדלָאר ןָאהטוצכָאנ רהעמ הבושת ןיימ ןיא ךימ ןכעילשטנע ךיא ןעוו לַאפ ןיא
 *.ן'סידַאמַא

 זיא רעכלשוו ,גרַאב ןעכיוה א ןעבעל ןעמוקעגנָא יז ןענייז ןעכערּפשעג עזיד ייב
 ערעדנַא עלעיפ איד ןטשיווצ זלעפ רעטקַאהעגמורעה א איו טרעדנוזענבָא ןענאטשענ
 ןעלָאװקענסױרעה זיא ןעטימ ןייז ןופ ,טלעגנירעגמורעה םהיא ןעבאה עכלעוו ,גרעב

 ןעבאה עבלעוו ,סעקנָאל ןענעלעג ןענייז םהיא םורטה ןוא לעכייט םעדנעשיור ליטש א
 ןעבָאה ןעצנַאלּפ ןוא ןעמולב עכנאמ ןוא ,גױא סָאד טיירּפרע טייקנירנ רעייז טימ

 רעד ןופ רעטיר רעד טאה טרָא ןעזיד ,טרָא ןעכילבעיל א ריפ טכַאמענ דנענענ ןעזיד

 טאה רע איו דלאב ױזַא ןוא הבושת ןייז ריפ ןעבטילקענסיוא טלַאטשעג רעגירעיורט
 ;ענושמ ןעוועג ןיוש טלָאװ רע אוו לוק ן'פיוא ךיוה ןעפורענסיוא רע טאה ,ןהעזרעד םהיא
 רעב וצ םוא ,סױא ביילק ןוא להעוורע ךיא ןעבלטו ,לעמיה ַא ,טרָא רעד זיא סָאד,

 איד ואוו ,טרָא רעד זיא סָאד .טקישעג רימ טסאה אוד םעכלעוו ,קילגנוא סָאד ןטניײװ
 ןוא ,לעבייט ןעזיד ןופ ןרעסַאװ איד ןעלעווקפיוא ןעלעוו ןעגיױא עניימ ןופ ןערערהט

 ,רעמױב-דלַאװ עזיד ןופ רעטעלב איד ןעלסיירט רעהפיוא דָא ןעלעוװ ןעצפיז עניימ ואוו

 ,טערייל ץרעה סענעכָארבוצ ןיימ עכלעוו ,,םירוסי איד ףױא זייװעב ןוא סיננייצ סלַא

 איד טרעה ,ןעדנענעג ענענעלענבָא עזיד ןיא ןעניואוו עכלעוו ,רעטעג"דלַאװ רהיא ַא
 ןוא טייקנעדעישעג עגנַאל איד ןעכלעו ,ןעטבעילרעפ ןעכילקיגגנוא ןַא ןופ ןעגנַאלק
 ןעגָאלק וצ טרָא ןעטסיוװ ןעזיד ןיא טכַארבענ ןעבאה טכוזרעפייא עטעדליבעננייַא איד
 ,יורפגנוי רענהעש רערַאבקנַאדנוא רענעי ןופ טײק:יקענטרַאה רעד רעביא ןעצפיז וצ ןוא

 .} ןעטייחנהעש עכילשנעמ עלַא ןופ טייהנהטש עטסכעה ןוא עטסערנ איד זיא עכלעוו

 איד ןפ ןעטָאש ןעטכידעג םעד ןיא ָאד טהור רהיא סָאװ ס'ניטענידלַאװ רהיא
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 "רעפ ךייא ןיא ןענייז עכלעוו ,רעטעגידלַאװ עקנילפ ,עניליווהטומ איד ןעלָאז ,רעדלעוו
 ןענייװעּב רימ טפלעה רהיא ןעוו ,עהור עסיז רעיא ןערעטש טינ לָאמנייק ,טבעיל
 עניימ ןערעהוצסיוא ןערעוו רימ טינ סנעטסגינעוו טעװ רהיא ןעוו רעדָא קילננוא ןיימ

 עניימ ןּופ המחנ איד ,טכַאנ ןיימ ןופ גָאט רעד ,אסָאבָאט ןופ ַאעניצנוד ַא !ןענַאלק

 טָאנ ריד לָאז -- קילנ ןיימ ןופ ןרעטש רעד ,עזייר ןיימ ןופ רעזייוו-נעוו רעד .,תורצ

 ַא ריפ סָאװ וצ ,ןיד טעב ךיא ,העז -- שנואוו םענעגייא ןייד ךָאנ לזמ ןייד ןערעשעב

 ןיימ טול ךימ ןיולעב ןוא טבארבעג ךימ טאה רימ ןופ טייקנערעישעג ןייד ענַאל

 ופ טעװ עכלעו רהיא ,רעמױב עמאזנייא רהיא ַא !טנעידרעפ ריד וצ טייחיירט

 טפנַאז טלעקָאש !טייסנערעישענבָא רעזיד ןיא טפאשלעזעג עגיצנייא ןיימ ןייז ןָא טצעי

 םעד טימ ןעדעירפוצנוא טינ טייז רהיא סָאד ,ןעכייצ א סלַא ןענייווצ ערעייא טימ
 רעטיילנעּב רערעייהט ןוא רעגערט-דליש ןיימ אוד ַָא ,ךייא ןעבעל ךימ ןיפעג ךיא סָאװ

 יא ףעיט ןיירעה ריד םהענ !ןעסינעגעגעּב עכילקילננוא ןוא עכילקילג עניימ עלַא ןופ

 ןענעק סע טסלָאז אוד םוא ןָאהט ןעבייהנָא ךימ טסהעז אוד סָאװ ,סעלַא סינטכעדעג

 עזיד עלַא ןופ ךאזרוא איד זיא עכלעוו ,ןָאזרעּפ רעד וצ ןטטכירעב ןוא ןעלהעצרע יירט

 *! ןעדייל

 םהיא ןופ טאה ,ןעטנַאניצָאר ןופ ןענעיטשעגבָארעה רע טאה רעטרעוו עזיד טימ

 ּפַאלק םעניילק א םהיא גידנעבענ ןוא םױצ םעד ןוא לעטָאז םעד ןעמונענבָארעה

 טאה רעכלעוו ,םעד ןופ טייהיירפ ןייד טלַאהרע, ! טגָאזענ רע טאה ןעקור ן'פיוא

 ןערָאװעג ױזַא ןעטאהט ענייד ךרוד טסיב אוד סָאװ ,אוד ָא ,ןערָאלרעּפ (טייהיירפ) ענייז
 אוד ןיהואו הענ !טקילגנוארעפ ןערָאװענ לזמ ןייד ךרוד טזיב אוד איו טמהירעב

 ר .קנילפ טסיב אוד סָאד ,ןרעטש ן'פיוא ןעבעירשעגפיוא ריד טהעטש סע ןעד ,טסליוו

 ,ָאניטנָארּפ רעטמהירעב רעד רעדָא ָאֿפירגנָאּפיה ס'ָאפלָאטסַא סֵלַא סיּפ איד ףיוא
 *רעייהט ױזַא טסָאקעג ן'עטנַאמָאדארב טאה רעכלעוו

 בױל א וא קנאד א, :טנָאזעג רע טאה ןהעזעג סאד טאה ָאשטנַאס ןעװ

 טסנָאז ,ןעלטָאװצבָא לעזע םעד טײּברַא איד טרָאּפשרעּפ זנוא טאה רעכלעוו ,םענעי
 םהיא ןעטלָאװ רימ ןעוו רעבָא ,םיחבש ןייק ןוא ּפעלק ןייק ןעלהעפ טינ םהיא ןעטלָאװ
 סָאד סָאװ וצ טינ סייוו ךיא לייוו ,ןעלטָאזבָא ןעזָאל טינ םהיא ךיא טלָאװ ,טאהעג ָאד

 ,גנולפייווצרעפ ןוא עבעיל ןעגנַאנעגנָא םהיא ןעטלָאװ סָאװ ןעד  ןעווענ גיהטיונ טלָאװ
 ףיא איו טכַארטעג רהעמ טינ ןעכַאז עכלעזַא ןופ לָאמנײק טאה ררעה ןייז ןעוו

 םעד ,טלָאװעג סע טאה טָאנ איו גנַאל ױזַא ררעה ןייז ןעווענ לָאמ ַא זיא רעכלעוו
 רעייא ןוא עזייר ןיימ ןעוו ,טלאטשעג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר ררעה ,טדערעג תמא
 ךַאז עטסנולק איד ןייז טעװ ,טסנרע ןיא ןעזָאלסױא ךיז ןעלָאז תענושמ ס'טייקנידענג
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 םעד ןופ טרָא םעד ןטטערטרעפ ןעזָאל םהיא ןוא ןעלטָאז וצ רעדעיװ ןעטנַאניצָאר

 ןעד ; קירוצ ןוא ןיה ץזייר ןיימ ףיוא טייצ ןערָאּפשרעֿפ רימ טעװ סָאד לייוו ,לעזע -

 "נוא ןייז קירוצ ןוא ןיה לעװ ךיא גנַאל איוו טינ ךיא סייוװ ,םופוצ ןהענ לָאז ךיא ןעוו

 *,רעהעגיסופ רעטכעלש א ןיב ךיא סָאד ,ןענָאז ךייא זומ ךיא ןעד ; סנעוװרעט

 ןידק ;םָאביק ןָאד טגָאעג טאה ?,ָאשטנַאס ,טסליו אוד איו ךַאמ,

 טייצ רעד ןיא ןוא ןעזיירבָא וטסלָאז געט איירד ןיא .טנעלש טינ רימ טנייש לַאפנייא
 רהיא סע טסלָאז אוד םוא זענעװטרהיא ןופ והט ןוא גָאז ךיא סָאװ ןהעז וטסלָאז

 | | * .ןעלהעצרעד ןענעק
 מאה "**? ןהעזעג ןיוש באה ךיא סָאװ איו ןהעז רהעמ ךָאנ ןעד ךיא ןעק סָאװ;

 | ,ָאשטנַאס טגערפעג

 ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ָאשטנַאס ,טנעבעררעמ רהעז ךיד טסאה אוד,

 פאק ן'טימ ןעפיול ,ןעּפַאװ עניימ ןעפרַאװוצ ,רעדיילק עניימ ןעסיירוצ ךאנ ףראד ךיא;

 ךיד טסעװ אוד עכלעוו רעּביא ,ןטכַאז עכלעזַא ךאנ ןָאהט ןוא ןעזלעפ איד ןענעג

 *,ןרעדנואוו

 איד ןעגעג ּפָאק ן'טימ ןעּפױל רעיא טימ ניטכיזרָאפ טייז ,ןעליוו סעטָאנ םוא,

 ןעזלעפ ןוא רענייטש עכלעזא ןענעג טנעק רהיא, ;ָאשטנַאס טנָאזעג טאה "/ןעזלעפ
 "עה טאה רהיא עכלעוו ,הבושית רעד ןופ ףוס א ןערעװ לָאז סע סאד ,ױזַא ןעפיולוצ

 ,עי ןיוש טביולג רהיא ןעוו -- ןעווענ רעסעב טלָאװ ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןעמונעגסיור

 ןעמוק טכערוצ טינ םעד ןהָא טנעק רהיא ןוא ניהטיונ זיא ּפָאק ץטימ ןעסיוטש סאד זַא

 ןענעג רעדָא רעסַאװ ןיא ּפָאק ן'טימ ןעפיול טלָאז רהיא זַא -- הבושת רעיא טימ

 רהעמ טינ ףוסילכ"פוס ךָאד ןיא השעמ עצנַאג איד ;לעװַאב איו ,סעכייוו סעּפע

 לע ךיא ,רימ וצ רעביא סע טזָאל ןַאד ןוא ,ךאז עטנַאמענכָאנ ַא וא סַאּפש איוו

 ַא ןעגעג ןעסיוטשעג ךייא טאה רהיא סאד ,ןעלהעצרע ַאעניצלוד יורפננוי רעד ןיוש

 *.טנעמיד איוו רעטרַאה זיא רעכלעוו ,זלעפ

 רעפטנעעג טאה *!ָאשטנאס דניירפ ,ןעליוו ןעטוג ןייד ריפ ריד קנַאד ךיא;

 םהענ ךיא עכלעוו ,ןעכַאז עלַא איד ןיא סאד ,ןעסיוו רעבָא טסוומ אוד, ,טָאכיק ןָאד

 ךיא טלָאװ טסנָאז ןעד ; טסנרע רענילייה רעד רָאנ ,סַאּפש ןייק ָאטינ זיא ,רעטנוא

 ןערעוװ ןעפרַאד רימ עכלעװ טױל ,טפַאשרעטיר ןופ עצעזעג איד ןענעג ןעלדנַאה

 ױזַא זיא ערעדנַא ןַא טאטשנא אז ןייא ןָאהט ןוא .,ןעניל ןעדעי ריפ ןעסָאלשענסױא

 ןייז זלעפ ןיא ּפָאק ן'טימ ןעסױטש עניימ ןעזומ רעבירעד ;ןעניל ַא ןעגָאז איו טונ

 סעװָאטאק רעטסדנימ רעד ןייז טינ רָאט ייברעד ןוא ,ערעװש ,עקרַאטש ,עגיטכיר

 לעסיב ַא ןעזָאלרעביא רימ טסעוו אוד ןעוו ןעטַאש טינ טעװ םע ןוא ;ןעמיילפוצ א
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 ןערעילרעפ וצ קילננוא סאד טַאהעג ןעבאה רימ לייוו ,ןעדניברעפ וצ ףימ םוא עּפרָאק

 | | .*,םַאזלַאב םעד
 ; ןערעילרעפ וצ לעזע םעד קילגנוא סערעסערג א ךאנ ןעוועג רעבָא זיא סע,

 ךייא זימ ךיא וא ,ןעננאנעג ןערָאלרעּפ סעלַא ןוא עּפרָאק איד זיא םהיא טימ ןעד

 ןעד ,קנַארט ןעטכולפרעפ םעד ןענעוו ןעטכַארט טינ רהעמ טלָאז רחיא סאד ,ןעטעב

 ןענָאמ רעד רָאנ טינ סיוא רימ ייב ךיז טרהעק ,ןענהָאמרעד רָאנ םהיא רעה ךיא ןעוו

 איירד איד זַא ,ןעלעטשוצרָאּפ ךיז ךייא ךיא טעב סנעטייווצ ,המשנ איד ךיוא רָאנ

 ןייש ןענייז ,יתענושמ ערעייא ןעמהטנוצנָא םוא ןעבעגענ רימ טאה רזויא עכלעוו ,נעט

 רענידענג רעד ?עװ ךיא וא ןהעשענ ןוא ןהעזעג איו ןָא יז םהענ ךיא ןעד ,ייברַאֿפ

 טרטּפ ןוא ףעירב םעד רָאנ טביירש .,ועלהעצרע םעד ןעגעוו רעדנואוו גונעג יורפננוי

 ףיא זיב גנַאל טייצ איד ןיוש טרעוװ רימ ןעד ,טנעק רהיא איו דניוושעג ױזַא בָא ךימ

 ךייא זָאל ךיא ןעכלעוו ןיא . ,םונהינ םעד ןופ ְךייַא זעלרע ןוא קירוצ רעדעיװ םוק

 | *.רעביא

 ןַא ךאנ רעדָא *,לקה"ףכ ןיא רעסעב נָאז ? ָאשטנַאס ,וטסגָאז םונהיג ןיא

 ,טָאכיק ןָאד טנָאזענ טאה ",סערענרע סעּפע ָאד זיא סע ןעוו ,ךאז ערעגרע

 טניפענ סָאװ רעד זַא, ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ?,ןענָאז טרעהעג באה ךיאק

 "טינ (המוקת) עמוק ןייק רהעמ ןיוש טאה לקה ףכ ןיא ךיז

 ןָאד טגָאטנ טאה ",טײטעב טינ עמוק סָאװ טינ העטשרעפ ךיא;

 .טָאביק

 סָאװ ,רעד סָאד, ,ָאשטנאס טדעפטנעענ טאה ",טײטעב טינ עמוק;

 טינ לָאמ ןיק רהעמ ןױש טמוק לקה-ףכ ןיא לָאמ ןייא ןיוש ךיז טניפענ

 ךיא ןעדייס ,טרהעקענמוא ןייז עדארג טעװ טייקגידעגג רעיא טימ רעבָא **; סיורעה

 ןעכַאמ וצ םהיא ןעטנַאניצָאר ןעביירטוצנָא םיפ עניימ טימ ןערהיר ןענעק טינ לעװ

 ןייליירפ טימ ןעדער לעװ ןוא ָאסָאבָאט ןיא ןייז רָאנ לעװ ךיא ןעוו ןוא = ; גידעבעל |

 ;תענושמ רעדָא ןעטייקשיראנ איד ןופ ןעלהעצרע לעיפ ױזַא רהיא ךיא לעװ ,ַאעניצלוד

 "עב עכלעוו ,1816/00 ןוא קטע9240110 רעטרעוו איד רָאפ ןעמוק טסקעט םעד ןוא *

 8 כ ןערעװ טצעזרעּביא לָאז 1016100 זַא ,רעבָא ךז טעב ָאד ;םונה'ג עדייּב ןעטייד

 | .ל ק ה
 ום 12/6180 ; שינײטַאל ןיא סעּפע טגָאז ןעמ איו טרעהעג סָאה ָאשטנַאס ** :

 רע טאה ץרָאה"סע סלַא ןוא (גנוזעלדע ןייק .ָאטינ זיא לקה:ףכ ןופ) תוג114 646 0

 ּועזעל רעשידיי רעד םוא ,(גנוטלַאהקירוצ ) 16060010 טגָאזעג (גנוזעלרע) 16060 טָאטשנָא

 תה וק ת ןא עמוק רעטרעװ איד ךיא ץונעּב תוצראת"מע עזיד ןהעטשרעפ לָאז
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 ןטכַאמ איז לעװ ךיא סאד ,ןעגנַאנעב טאה טייקנירעגנ רעיא עכלעו ,(סנייא ץלַא)
 "געקרָאק איו טרַאה יוזא ןעניפעג וליפא איז לָאז ךיא ןעוו ,עקשדנעה א סלַא רעבייוו
 רעפטנע ןעסיז-גינָאה ,ןעכילטרעצ רהיא טימ קירוצ ןעמוק ךיא לעװ ןַאד ןוא :ץלָאה
 רעבלעוו ,םונהיג ןעזיד ןופ ןעזעלרע ךייא לעװ ןוא רערעבױצ א איו טפול איד ךרוד

 טאה רהיא לייוו ,יוזא טינ ןתמא ןיא זיא רעבָא ,לקק ה-ף כ א ןייז וצ ךייא טנייש
 -ףכ ןיא ןענייז טכלעוו ,איד טינ ןעבאה סאד סָאװ ,ןעמוקוצסיורעה רעדעיװ גנונפָאה

 *ןטגָאז טינ סרעדנַא ךיוא ןיילא טעוװ טייקגידעגג רעיא זַא ביולנ ךיא ;לקה

 ; טכַאטשענ רענירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד טגאזעג טאה "?רהַאװ זיא סָאדא

 *? ףעירב םעד ןעּביײרש וצ ןָא רימ ןעבייה איוו רעבָא;

 ,טצעזענוצ ָאשטנאס טאה ",ןטלזע איד ןעגעוו טעטעצ םעד ךיוא ןוא}

 ןוא, ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ןעסענרעפ טינ ךיוא סָאד טעװ ןעמ,

 "רַאפ איד איו ,ןייז טכעלש טינ טלָאװ טינ רעיּפַאּפ ןייק ָאד ןעבאה רימ איוו ױזַא

 ,ןעלפַאט-סקַאװ ףיוא רעדָא רעטעלבדמיוב ףיוא ןעביירש וצ ,ןָאהטעג ןעבאה עניטייצ
 רימ ,אש .רעיּפאּפ איוו ןענירק וצ רעווש ױזַא ןייז טינ ןעכַאז עזיד רָאנ לָאז סע ןעוו

 סיָאינעדרַאק זיא סאד ,טונ סלא רהעמ ןוא טוג רהעז זיא עכלעוו ,ךַאז א ןייא טלַאפ
 אוד ןעכלעוו ןיא ,ףרָאד ןעטסרע םעד ןיא ףאנרעד טסעװ אוד ןוא ;לעכיב-ציטָאנ

 ףיוא ןעביירשרעּביא ןייר ןעזָאל ןופרעד םהיא ,רערהעל-להוש א ןעפערטנָא טסעװ

 -רעּביא ןעזָאג רעביירש-כרָאד םעד וטסנעק הטיונ א ןיא רעדָא ,רעיּפַאּפ סענהעש

 לעצנַאק עכלעזא ןעביירש עטייל עזיד ןעד ,סוירָאטָאנ ןייק טינ רָאנ רעבָא ,ןעביירש |

 "ןענעייל טינ ךיוא אייז ןעק ןיילַא לעווייט רעד סאד ,תויתוא עקסרַאּק
 טנערפעג טאה *? טפירשרעטנא רעד טימ רעבָא ןעמ טכַאמ אױװש

 ,ָאטנַאס

 טאה ",ןעבעירשעגרעטנוא טינ ךױא ףעירביעבעיל ענייז טאה סידַאמַא;

 ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג

 מיװענ ךָאד ףרַאד לעטעצ רעד רעבָאא ;ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ,טונ,

 רימ ןעמ טעװ ,ןעביירשרעביא םהיא זָאל ףיא ןעוו ןוא .,ןערעװ ןעבעירשענרעטנוא

 העג ןעזומ ןַאד לעװ ךיא ןוא ,עטכַאמענכאנ א זיא טפירשרעטנוא איד זַא ,ןענָאז
 *.ןעכזע עניימ ןהָא

 םאה ",ןעביירשרעטנוא ןיילַא לעכיב-ציטָאנ םעד ןיא ךיא לעװ לעטעצ םטד,
 םינ ךיז איז טעװ ,ןהעז םהיא טעװ עצינעמעלּפ ןיימ ןעוו ןואא ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג
 טפערטעב ףעירב-עבעיל םעד סָאװ ,טהעטש ןירעד סָאװ ןעליפרע וצ ןעטלַאהקירוצ

 יעניו : רעטרעװ איד ןעביירשרעטנוא ןעזָאל טפירשרעטנוא ןַא אישטשנא וטסנעק
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 "עג ןייז טעװ סע סָאװ .טלַאטשעג רענירעיױרט רער ןופ רעטיר רעד ,טדיוט ן'זיב

 שק ךיא איו לעיפ יוזַא לייוו ,סיוא טינ רָאג טכַאמ דנַאה רעדמערפ א טימ ןעבעירש
 איז טָאה דנַאה ןיימ ןופ ןוא ,ןעביירש טינ ןוא ןעזעל טינ ַאעניצלוד ןעק ,ןרעניארע ךימ

 .ףַאז ענעבעירשעג רעדנַא ןייק ןוא ףעירב ןייק ןעטלַאהרע טינ ןעבעל ןעצנאג רהיא ןיא
 איז ןוא עשינָאטאלּפ ַא ןעוועג רעמיא זיא ערהיא ןוא עבעיל עניימ ןעד ;  ןהעזענ טינ

 ,ןעטלעז ױזַא ןעוועג ךיוא ןענייז עזיד ןוא ,ןטקילב עגידלושנוא ןיא ןענַאטשעב רָאנ זיא

 איז בעיל ךיא עכלעוו טייז ,רהָאי ףלעווצ איד ןיא סָאד ,ןערעווש רעכיז ןעק ךיא סָאד

 ןוא ,ןהעזענ לָאמ רעיפ םיוק איז ךיא בָאה ,ןעגיוא עניימ ןופ טכיל סָאד איו רהעמ

 טינ לָאמ סעניצנייא ןייק איז טאה לָאמ רעיפ עזיד רעטנוא סָאד ,ןייז ראגָאז ןעק סע
 ןעגיוצרע איז ןעבאה גנעיטש ןוא ןייר ױזַא  ןהעזעגנָא איז באה ךיא סאד ,טקרעמעב

 | ?.סטלַאגַאנ אצנָאדלַא רעמומ רהיא ןוא ַָאלעושטרָאק ַאצנערָאל רעטָאפ רהיא

 ,רעטכַאט סיָאלעשטרָאק ָאצנערָאק ,ָאששנאס טנַאזעג טאה ",ַאט ,אט,

 ַאעניצלוד עמַאד ענירעגג איד סָאד זיא ,ָאצנערָאל ַאצנַאדלא ךילנהעווענ טסייה עכלעוו

 | יל ָאסָאבָאט ןופ

 איד ןייז וצ טנעידרעפ איז ןוא} ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?סָאד זיא ױזַא,

 ".טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןירעשרעה

 ,ןעגָאז ךייא ןעק ךיא ןוא, ,ָאשטנאס טגָאזעג טאה *?,טונ ץנַאנ איז ןעק ךיא,

 יױזַא .ףרָאד ןיא גני רטטסטניזעג רעד איוו גנַאטש א ןעבייהפיוא זעק איז סָאד

 טימ ,רעלהעפ םוש א ןהָא ,טָאװכ א ?עדיימ א זיא איז סאד ,טבעל טָאנ איוו רהַאװ

 טלהעוו רעכלעוו ,רעטיר ןעדנרעדנאול ןעדעי דרָאב איד ןעסיירסיוא ןעק איז ;הטומ

 ךיא !לוק א ריפ סָאװ ,טאה איז טפַארק ַא ריפ סָאװ "א ,ןירעלהעפעב ןייז סלַא איז

 "נעמאזוצ ףרָאד ןיא םרוהט-נעכריק ןץפיוא ףורעה לָאמ ןייא זיא איז סָאד קנעדענ

 טרעקאעג ּמייוו ליימ עבלַאה א ראפ ןעבאה עבלעוו ,רעטײברַא ס'רעטָאפ רהיא ןעפורוצ
 ןענַאטשעג ןעטלָאװ יז איו ךילטייד יוזַא טרעהעג ךָאד איז ןטבאה ייז ןוא דלעפ סָאד
 איז ,נידעמעש טינ זיא איז סָאד ,זיא הלעמ עטסעב רהיא ; םרוהט ןעבעל ןעטנוא

 ףייא גָאז ףיא .םענייא ןעדעי טימ טסאּפש ןוא טכַאל א ךילהטימענ רעמיא זיא

 ןוא טנעק רהיא רָאנ טינ סָאד ,טלַאטשענ רענירעיורט רעד ןופ רעטיר ררעה ,ָאזלַא
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 { ןעננעהפיוא ָּך1 ןוא טלעּפייווצרעפ ןייז ךיוא רָאנ ,ענושמ ןייז ןענעווטרהיא ןופ טזומ
 טכער רהעז טאה רהיא סאד ,ןענָאז רָאנ טעװ ןערעה סָאד טעװ סָאװ ,רעדעי ןוא
 זייז ןעלעוו ןיוש טלָאװ ךיא .ןעמהענוצ ךייא לָאז לעװייט רעד ןעװ וליפא ,ןָאהטעג
 באה ךיא סָאד ,טייצ עגנאל א רהעז ןיוש זיא סע לייוו ,ןחעז וצ רעדעיו איז געװַא
 ףיוא טייברַאידלעפ איד ןעד ,ןרעדנע טזומענ ןיוש ךיז ןטאה איז ןוא ,ןהעזעג טינ איז

 ,טביזעג סָאד ןעיורפ איד ייב גידלַאװג טברַאדרעּפ טפול רעיירפ רעד ףיוא ןוא ןוז רעד
 רעהַא זיב ךימ באה ךיא ,טָאכיק ןָאד ררעה ,תמא םעד ןענָאז ךייא זומ ךיא רעבָא
 ,ןיסעצנירּפ א ןייז זומ ַאעניצלוד ןייליירפ זַא ,תמאב טניימעג ץלֶא באה ךיא ;טריאעג

 עכלעוו ,ןָאזרעּפ עמהענרָאפ ַא יוזא רעדָא ,טבעילרעפ ןעוועג טייז רהיא עכלעוו ןיא

 םעד ןוא ,טקישעג רהיא טָאה טייקגידעננ רעייא עכלעוו ,תונתמ איד טנעידרעפ טָאה

 טאה רהיא ןעד ?ךָאנ עלעיפ איו סייװ רעװ ןוא ,ןעטנַאטסערַא איד ,רעיַאקסיב

 ןעועג ךאנ ןיב ךיא רעדייא ןענואוועג ןעטכַאלש ערעדנַא עלעיפ םיווענ ;יוש ךָאד
 ריפ סָאװ ; ךיז טגערפ גיטכיר רעּבָא סע טכארטעב ןעמ ןטוװ ? רעגערט"דליש רטייא

 ןימ ךיא -- ָאצנערָאק ַאצנַאדלַא עמַאד רעגידענג רעד ייב ןעבאה סע ןטק הטרעוו ַא

 עכלעוו ,עטנעיזעב איד סָאד -- ָאסָאבַאט ןופ .ַאעניצלוד עמאד רעגידענג רעד ייב

 סע ? סיפ איד וצ רהיא ןעלאפ ,רהיא וצ ןעקיש ךָאנ טעװ ןוא טקיש טייקנידענג רעיא

 ,רעייש ןיא טשערד איז רעדָא סקאלפ רָאנ טמַאק איז סָאד ,ןייז טלָאמענ רָאג ןעק
 ךיז טעװ איז דנערהעװ ,ןהעז וצ איז ןרעגרע ךיז ןעלעוו אייז ןוא ,ןָא ןעמוק אייז ןעוו
 *,קנעשעג םעד ןופ ןטכַאלסױא

 ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה */ָאשטנַאס ,טגָאזעג טּפָא ןיוש ריד באה ךיא,

 אוד סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק טינ סָאד ןוא קַאז"רעדױלּפ רעסיורג א טסיּב אוד סָאד;
 ,ןהעז רעבָא טסלָאז אוד םוא ,םכח א ןייז זייוונעטייצ ךאד אוד טסליוו ,םוד טסיב

 עניילק ַא ןעלהעצרע ריד ךיא לעװ ,נולק ןיב ךיא איװ ץא שירָאנ טסיב אוד איוו
 + עטכישעג

 עבלעוו ,הנמלא עזָאלגרָאז טּפױהרעּביא ןוא עכייר ,טיירפ ,עגנוי ,ענהעש ַא,

 הא ןעננוי ַא ןיא טבעילרעפ ךיז טאה ,ןעניגנרעפ טאהעג בעיל סראטש רהעז טאה

 ןיא גָאט ןייא טאח ןוא ,ןערהַאּפרע סע טאה רעהעזפיוא ןייז ;טנעדוטש ןעקרַאטש

 עגידעגנ ,טניוטשרע ןיב ףיא,, ? טגָאזעג הנמלא רעטונ רעד וצ ןָאט ןעכילרעדירב א

 לָאז ,רהיא איװ יורפ עכייר ןוא עלעדע ,ענהעש אזַא טָאד ,טסיזמוא טינ ןוא ,יורפ

 ךָאד ןענייז זנוא ייב -- גנוי ןעמוד ,ןעמירָא ,םעניימענ אזַא ןיא ןעבעילרעפ ןענעק ףיז

 טנעק דהיא עכלעוו ןופ ,עכילטסייג עדובכב ערעדנַא ןוא ,ןערָאשקָאד ,סרעטסינַאמ ָאד

 .ןערַאב טביילק ןעמ איו ,טינ ךיא ליו םעד ןוא ךיא ליוו םעד ;ןעגָאז ןוא ןעביילקסיוא
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 תועט ַא טאה רהיא, ;טרעפטנעעג ניהטימטונ ןוא ןעמָא רעבָא םהיא טאה איז

 סָאד ,טניימ רהיא ןעוו ,שיקנערפיטּלַא רהעז טלייהטרוא רהיא ןוא ,ררעה רעגידריוו
 געמ רע ,ןעבעילקענסיוא באה ךיא ןעכלעוו ,ןַאמ םעד טימ ןעפָארטעג טינ באה ףיא
 וזַא רע טציזעב ,םהיא ךיורב ךיא ןעכלעוו וצ ,קעװצ םעד וצ ןעד ; םוד איו ןייז ךיז

 רניירפ ,יוזא עדַארנג ?,סעלטָאטסירַא איו ,רהטמ ךאנ טינ בוא ,ט טיפָאזָאליּפ לעיפ
 לעיפ ױזַא ,טלהעוורע איז באה ךיא סָאװ סָאד ריפ ,ַאעניצלוד רימ זיא ,ָאשטנאס

 ךיוא ןעמ ףראד ױזַא ןוא ,טלעוו רעד ןופ ןיסעצנירּפ עטסמהענרָאּפ איד איו ,הטרעוו

 אייז עכלעװ ,ןעמַאד איד טאהעגנ ךילקריוו ןעבאה רעטכיד עלַא סָאד ,ןעביולג טינ

 עלא סָאד ,אוד טסּבױלג .טלָאװענ ןעבָאה ייז ןעמענ עכלעוו רעטנוא ןעגנוזעב ןעבָאה
 איו רעדָא ,ס'ַאדילַא ,ס'ַאעטַאלַאנ ,ס'ַאנַאיד ,ס'ַאיווליס ,סע'סילליפ ,סע'סיללירָאמַא

 -רעיברַאב ,רעדעיל ,רעכיב עלעיפ ױזַא לופ ןענייז סע עכלעוו טימ ,ןעסייהענ ןעבָאה יז

 דא ןייב ןוא שיילפ ןופ ןעמאד ןעװעג ךילקריוו ןענייז ,רעקיטש-רעטאעהט ןוא רעזייה

 עטסרהעמ איד ;טינ סיװעג ,ןיינ ?  ןעגנוזטב ייז ןעבאה עבלעוו ,ענעי ןופ עטבעילעג

 עשיטעָאּפ ערעייז ןעדנעוו ייז עכלעוו וצ ,ןענָאזרעּפ ןוא ןעמזנ עטכארטעגסיוא ןעניצ

 ,ןעשנעמ ריפ סנעטסגינעוו רעדָא טבעילרעפ ריפ ןעטלַאה ייז לָאז ןעמ םוא ,ןעזרעפ

 ךיא ןעװ גונענ ףױא רימ סע זיא םורעד ןוא ,ןעבעילרעפ טכייל ךיז ןענעק עכלעװ
 רהיא ,ךילרהע ןוא ןהעש זיא ָאצנערָאל ַאצנָאדלַא עטוג איד סָאד ,ביולג ןוא קנעד

 ןרעטלע ערהיא ןענעוװ ןענערּפוצכָאנ טינ טכיורב רענייק ןעד ,סיױא טינ טכאמ סוהי

 איד איו ,טוג ױזַא איז זיא ךימ ריפ ןוא ,עמַאדינעכריק א ריפ ןעכַאמ וצ איז םוא

 ,ָאשטנַאס ,ןעקרעמ ריד טסלָאז אוד ןעד ;טלעװ רעד ןופ ןיסעצנירּפ עטסנעבַאהרע

 עכלטוו ,ןעכַאז ייווצ טּפױהרעביא ָאד ןענייז סע סָאד ,טינ ךָאנ סע טסייוו אוד ןעוו
 -יפעג ןעכַאז ייווצ עזיד ןוא ,ןעמָאנ רעטונ ַא ןוא טייהנהעש עסיורג ; עבעיל וצ ןעצייר

 רהיא וצ זיא טייהנהעש ןיא ןעד ,עפוטש רעטסכעה רעד ףױא ן'ַאעניצלוד ייב ךיז ןענ

 טימ ןעיורפ גינעוו רחעז רָאנ ךיז ןענעק ןעמאנ ןעטוג םעד ןיא ןוא ןעכיילג ןייק ָאטינ

 איו ױזַא זיא סעלא סָאד ,רָאפ רימ לעטש ךיא .,טונ ןוא ץרוק ;ןעכיילגרעפ רהיא

 ױזַא עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא בָא רימ איז לָאמ ךיא ;רעגרע טינ רעסעב טינ ,גָאז ךיא

 ירעפ טינ רהיא טימ ךיז ןעק יורפ ןייק ןוא ;רימ שניוו ךיא איװ ,לעדע ןוא ןהעש

 איד ןופ ןענידלעה איד ןופ עגיצנייא ןייק ןוא איצערקול טינ ,ַאנעלעה טינ ,ןעביילג

 ןענָאז ךיז געמ רערעדעי ,רעקלעפ ערעדנַא רעדָא ,ןעכעירג ןוא רעמיױר עניטייצראפ
 רעבָא ךימ ןעלעו ,ןעלדַאט ךימ ןעלעװ עדנעסיוונוא איד וליפא ןעוו ןעד ,ליוװ רע סָאװ
 *.ןעמַאררעּפ טינ עגידנעטשרעפ איד

 טנָאזעג טָאה *,טבער 'ועמיא טָאה טייקנידענג רעיא זַא ,גָאז ךיא ןואע
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 ןײמ ופ טמוק ױזַא איו טינ סייװ ךיא רעבָא ;לעזע ןַא ןיב ךיא ןוא, ,ָאשטנאס

 ןענהָאמרעד טינ ןעמ ףרַאד םענעגנַאהענ א ןופ זיוה םעד ןיא ןעד ,טרָאװ ַאזא ליומ

 טייז ןוא ןהעג ןעמהענ ןיוש ךיא לעװ ףעירב םעד רָאנ רימ טיג רעבָא .קירטש ןייק

 *1 רנוזעג רימ

 ןעגנַאנענבָא זיא ,לעכיב-ציטָאנ ס'ָאינעדרַאק ןעמונעגסיורעה טאה טָאכיק ןָאד

 ,ףעירב םעד ןעביירש וצ ןעגנַאפעגנָא עהור רעסיורנ טימ טאה ןוא טייז א ןָא לעסיב ַא

 ןוא ךיז וצ ןָאשטנַאס ןעפורעגוצ רע טאה ןערָאװענ גיטרעפ םעד טימ זיא רע םלַא

 ןענעק םהיא לָאז רע םוא ףעירב םעד ןעזעלרָאפ םהיא טעװ רע סָאד ,טנָאזעג טאה

 םעלַא זיא לזמ ןעזעב ןייז ןופ ןעד ,ןערעילרעפ םהיא טעוו רע ןעוו לַאפ ןיא גינעווסוא
 | .ןעטראװרע וצ ךילגעמ

 ועביא רעסעּב םהיא טביירש,, 1 טרעפטנעעג ָאשטנאט היא טאה םעד ףיוא

 טוג ןיוש סע לעװ ךיא ,רימ סע טינ ןוא עלעכיב םעד ןיא לָאמ איירד רעדָא אייווצ

 ףױא ןענעק ףעירב םעד לעװ ךיא סאד ,ןעביולנ וצ טייהמוד א זיא סע ןעד ,ןעטיה
 םענעגייא ןיימ זייוונעטייצ סעגרעפ ךיא סאד ,רעכַאװש ַאזַא זיא ןורבז ןיימ ; גינעווסיוא

 רימ טעװ סע ,ןעזעלרָאפ םהיא רימ טייקגידענג רעייא ןעק ןענעווטסעד ןופ ,ןעמָאנ

 *.ןהעש רהעז סיװענ זיא רע ןעד ,ןערעה וצ םהיא ןייז בעיל

 4 טקטחנימ וייז זיא סאד} ,טָאביק ןָאד טנָאזענ טאה *,וצ ךיד רעה ָאזלַא;

 .ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד וצ ףעירב סיטָאכיק ןָאד

 !עמַאד ענעבַאהרע ןוא עכיוה

 !טשענברוד רעד ןוא גנודייש ןופ דרעווש םעד ןופ רעטעדנואוורעפ רעד

 ,ָאסָאבָאט ןופ אעניצלוד עטסעסיז ָא ,ריד טקיש ,עבעיל ןופ ןעלייפ איד ןופ רענעב

 ,םינ ךימ טצעש טייהנהעש ןייד ןעוו ,טלהעפ ןייֵלַא םהיא רעכלעוו ןענעז םעד

 טגלָאפרעפ גנוטכַארעפ ןייד ןעוו ןוא ,סניווטנ ןיימ טינ זיא טייקגידריוו ןייד ןעוו

 םעד ןענָארטרעּפ טינ ,ןעדייל וצ טנהעוועג ןיב ךיא להָאװבָא ,ךיא לעװ ,ךימ

 -דליש רעטיג ןיימ ,טּפַאהרעױד ךױא רָאנ םַאזיורג רָאנ טינ זיא רעכלעוו ,רעמוק

 טסבעה ןוא ענהעש ערַאבקנַאדנוא ָא ,ןעלהעצרע ריד טעװ ָאשיטנַאס רענערט

 .טסעוװ אוד ןעוו ,ריד בעילוצ ןיב ףיא דנַאטשוצ ןעכלעוו ןיא ,ןידניירפ עטּבעילעג

 ,טלעפעג ריד איוו אוהט ,טינ ןעוו ;  רענייד ךיא ןיב ןעפלעה וצ רימ טונ ױזַא ןייז
 ,גנַאלרעּפ ןיימ ןוא טײקמַאזיױרג ןייד ןענידעירפעב ךיא לשװ טדיוט ןיימ ךרוד לייוו

 | ,טרױט ן'זיב רענייד

 *,טכַאטשעג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד



 245 .1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 טאה רע איוו םעד ךאנ ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,ןטבעל ס'רטטָאפ ןיימ ייבא

 ןעו באה ךיא סָאװ ךַאז עטסנהעש איד ןיא סאד, ,ףעירב םעד ןעזעלכרוד טרעהעג

 איו ןוא טליױו רהיא סָאװ סעלַא סיוא טקירד טייקנידענג רעיא ןהעש אױו ,טרעהענ

 | טלַאטשעג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד : טפירשרעטנוא איד טסַאּפ סע ןהעש
 סָאװ ךאז ןייא ןייק ָאטינ ןיא םע ,לעווייט ַא ןיא טייקגידענג רעיא גיטפאהרהַאװ
 ".טינ טסייוו רהיא

 טרערדרָאּפ, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",ןעקעב ךיא ןעכלעוו ,ףורעב רעדא

 *,ןעסיוו סעלַא לָאז ךיא זא

 איירד איד ףױא גנוזייװנָא איד ךיוא טייז רערעדנַא רעד ןופ רימ טיג ָאזלַא, |

 איוו ,ןעזעכ ןענעק ךיילנ איז לָאז ןעמ םוא ,ךילטייד איז טביירשרעטנוא ץא ןעלזע
 *.ןעמוקעב איז טעוו ןעמ

 טָאה רע איו םעדכָאנ ןוא ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה "?ןטגינגרעפ טימ,

 | ; ױזַא ןעזעלעג רע טאה ,ןטבעירשעגפיוא גנוזייונָא איד

 ,עצינעמילּפ עגידעגנ ,רהיא טלָאז ,לעסקעווילעזע ַאמירּפ םעניימ ןעזיד ןענענא

 ,ןעלזע עגנוי ףניפ איד ןופ .איירד ןעכעג ן'ַאצנַאּפ ָאשטנַאפ רעגערט-דליש ןיימ
 איירד איד .החנשה רעיא רעטנוא זױה וצ ןעזָאלענרעביא בָאה ךיא עכלעוו

 רעיה םהיא ןופ באה ךיא עכלעוו ,איד ריפ ןעבעגוצרעביא םהיא ךיא טעב ןעלזע

 רעזיד .,ןעגיטכירעב סעלַא ןעלעוו ,גנוטיווק ןייז ןוא סָאד ,ןמוזמ ןיא ןעטלַאהרע

 ,אנערָאמ ַאררעיס רעד ןופ ןעטימ םעד ןיא ןערָאװעג ןעבעירשעג זיא לעסקעוו
 *.רהָאי ןעזיד ןופ טסוגױא ןעטסגיצנַאװצ ןוא אייווצ םעד

 "ועטנוא רָאנ רהיא טפרַאד טצעי, ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,טונ זיא ױזַא}

 | * .ןעביירש

 ינוא רָאנ ףיורב ךיא, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?,גיהטיונ טינ זיא סָאד,

 טפירשרעטנוא ןיימ איו טוג ױזַא זיא רעכלעוו ,ןעכייצ ןעכילנהעוועג ןיימ ןעלעטשוצרעט
 "ןעלוע טרעדנוה איירד ריפ רָאנ איירד ריפ רָאנ טינ טונ ןייז טעװ ןוא

 טזָאל, ;אשטנאס טנָאזעג טאה ?,טייקנידענג רעיא ףױא ךימ זָאלרעּפ ךיא;
 ןעד ,ןענגעז וצ ךיז רימ טימ גיטרעפ טייז ןוא ןעטנאניצָאר ןעלטָאזנָא ןהענ רָאנ ךימ

 ;ןהעגעב טליוו רהיא עכלעוו :תענושמ איד גירנעהעז טינ ןעטײרנעװַא ךיילנ ליוו ךיא
 ןיוש ןעק ןעמ סָאד ,לעיפ יוזא ןהעזעג באה ךיא סאד ,ןעלהעצרע רהיא לעװ ןיא
 *,ןעגנַאלרעּפ טינ רהעמ
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 -- גיהטיונ סיואכרוד זיא סע ןעד -- ,ָאשטנַאס ,דיא גנַאלרעּפ סנעטסנינעווא
 { ןעכאז דנעצוד ַא ןָאהטפױא דייהרעטעקאנ לעװ ךיא איו ,ןהעז טסלָאז אוד סאד

 ןהעז אייז טסעװ אוד ןעו ; עדנוטש טבלַאה ַא איװ רחעמ טינ ןרעיודעג טעװ סאד

 - איר ףיוא ןערעווש ןטצרַאה ן'תמא ןַא טימ ןענעק וטסעוו ןעניױא ענענייא ענייד טימ

 סאד ,ךיד רעכיזרעפ ךיא ןוא ;ןעבענוצ ךָאנ טסליוװ אוד עכלעוו ,ןעכַאז ענירביא

 - ".ןָאהטפױא ליוו ךיא לעיפ איו ,לעיפ ױזַא ןעפורנָא ןענעק טינ טסעוװ אוד
 ,טעקַאנ ןהעז טינ ךייא ךימ טזָאל ,ררעה רענידעגג רעבעיל ,ןעליוו סעטָאנ םוא;

 ןעטלאהנייא ןענעק טינ ךימ לעװ ךיא סָאד טבירטעב ױזַא ןעכַאמ ךימ טעװ סָאד ןעד

 בָאה ךיא עכלעו ,ןערערהט איד ןוֿפ העװ ךָאנ ריס םוהט ּפָאק רעד ;ןענייוו ןופ

 רעדעיװ ןעלעו טינ טלָאװ ךיא ןוא ,לעזע ןיימ רעביא ןעסָאגרעפ דנעבא ןעטכענ

 ןופ עגינייא לָאז ךיא סָאד ,סיואכרוד טליװ רהיא ןעװ ;ןערערהט ןייק ןעסעינרעפ

 ןהֶא ץרוק רעדיילק איד ןיא ןעזייוו רימ אייז רהיא טלָאז ,ןהעזנָא ןעטייהמוד ערעײא

 רָאנ ךימ ריפ ןענייז אייז להָאװבָא ,ּפָאק ןיא ןיירעה ךייא ןעלאפ אייז איו טָא ,תויחש

 ןופ טייצ איד ןעהעיצרעפ ,טגָאזענ ןיוש בָאה ךיא איו ,ןעלעוו אייז לייוו ,ניהטיונ טינ

 ,טנעידרעפ וא טשניוו טייקגירענג רעיא עכלעוו ,ןעטכירכַאנ איד טימ רחעקקירוצ ןיימ

 ; טכַא ןיא ןעמהענ טונ ןעפרַאד ַאעניצלוד ןייליירפ ךיז טעװ ,ןהעשענ טינ לָאז סָאד ןעוו

 ,רעייהט ןוא ךיוה ךיא רעווש ,ןייז וצ טרעהעג סע איו !רעפטנע טינ רימ לָאז איז ןעוו
 ןענָאמ רהיא ופ ּפעלק ןא סעקַאלוק טימ טרָאװטנַא עטונ איד לעװ ךיא סָאד

 רעדנרעדנַאװ רעטמהירעב ַאזַא סָאד ,ןעדלוד סע ןעמ לָאז םורָאװ ןעד ; ןעסיירסיורעה

 רעדעיװ א טשינרָאנ ןעגעװ טקיררעפ ןערעו לָאז טייקנידעגג רעיא איט רטטיר

 ןעדערסיורעה ןעזָאל טינ רָאנ רימ לָאז עמַאד עטונ איד ...ַא ריפ טשינרָאנ ןענעוו

 ןוא ךֶא זַא ןייז טעװ ןעדער ןעבײהנָא לעװ ךיא ןעוו ,טָאנ ייב ןעד .;לױמ ןיימ ןופ

 טעװ טסנָאז ,טינ ךימ ןעק איז ןערייס !ןעכַאז איד וצ נױט ךיא ; רהיא וצ העי
 *,ןעטיה ןיוש ךיז איז

 טסיב טנייש סע איו, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?,ָאשטנַאס ,גיטפַאהרהַאו;

 ",ןיב ךיא סלַא רערעלק טינ אוד

 ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה ?טײז רהיא איװ ענושמ ױזַא טינ ןיב ךיא;

 םָאװ ,טייז א ןָא ןענעלנעװַא סָאד 'ימ'ָאל רָאנ ,רהיא סלַא רעגיציה ןיב ףיא רעבָא,
 איד ייב רהיא טליו ? ןעמוק קירוצ לעװ ךיא זיב ןעסע וצ טייקנידעגנ רעיא טקנעי

 'יל ָאינעדרַאק איו ,טיורב סָאד ןעמהעננעװַא דלַאװנ טימ רעכוטסַאּפ

 קעוװ ףיא ןעד, ;טָאכיק ןָאר טגָאזעג טָאה ?,ןערַא טינ ריד לָאז םעד ןענעוו
 ןופ רעטיירק איד רעסױא ךַאז רעדנַא ןייק ,ןעבָאה וליפא לָאז ךיא ןעוו ,ןעכע טינ
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 חבושת ןיימ ןופ טייקנהעש איד ןעד ,רעמיוב עזיד ןופ ןעטכורפ איד ןוא עקנָאל רעזיר

 * ,ןעננוגינייּפ ערעדנַא ןוא ןטסע טינ ןיא טהעטשעב

 ףיא סאד} ,ָאשטנַאס טגָאזענ טאה ??ארומ באה ךיא סָאװ רהיא טסייוו,

 טצעי ךייא זָאל ךיא ןעכלעוו ףיוא ,טרָא םענעפרָאװרעּפ םעד ןעניפעגקירוצ טיג לעװ

 *,רעביא

 ןענאד ןופ לע ךיא, ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ןמיס ןעטונ א רָאנ ךאמ

 רענייטש-נעזלעפ עטסכעה איד ףיוא ןרעטעלקפיורעה ךיא לעװ ךױא ,ןהענגעווַא טינ

 טינ ךימ טסלָאז אוד םוא ,סנעגירעביא ,רעדעיװ טסטוק אוד ןעוו ,ןעקוכָאנ ןוא

 ןעריינשבָא טסלָאז אוד זַא ,ךַאז עטסעב איד ןייז טטו ,ןעריארעפ ךיד א ןערעילרעפ

 ןעטײרּפשוצ יז ןוא לעיפ רהעז םורעה ָאד ןעסקַאװ עכלעו ,רעטיר איד ןופ ןעגייווצ

 ןענעיד ריד ןעלעוו ןעגייווצ עזיד -- דלעפ עיירפ סָאד ףיוא טסמוק אוד זיב געוו ן'פיוא
 רעדעיװ ךימ רהעקקירוצ ןייד ייב טסלָאז אוד םוא סנעכייצ ץא רעזייוו-נעוו סלא

 םעד ןופ טרהיפעג ן'סואעסעהט טאה םידאפ רענעי איו עדַארג -- ןעניפעג ןענעק

 .*,הטניריבַאל

 ןעטינשעגנָא טאה ןוא ,ָאשטנאס טרעפטנעעגנ טאה ןָאחט ךיא לעװ סָאד,
 לָאז רע ןררעה ןייז ןעטעכעג טאה רע ;סעקינראטסוק איד ןופ ןעגייווצ לעדניב א

 (ןעגיוא עדייב ןיש) ןעטייז עדייב ןיא ןערערהט טימ טאה ןוא הכרב ןייז ןטבעג םהיא

 ריפ ,ןעטנַאניצַאר ףױא ןענעיטשעגפױרעה םעדכָאנ זיא רע ,טנעגעזענ םהיא טימ ךיז

 ָאשטנַאס ,ןילַא ךיז ריפ איו ןעגרָאז וצ ןעטעבעג םהיא טאה טָאכיק ןָאד ןעכלעוו

 =עגרעדנַאנרעּפ געוו םעד ףױא טָאה ןוא לָאהט םוצ נעוו ץפיוא ןעגנַאגעגסױרעה זיא

 ױזַא ןוא .,ןעהטַארעג םהיא טאה רדעה ןייז איו . ,ןעגייווצ עטקַאהעגבָא איד ןעטָאש

 ןעמעבענ םהיא טאה ררעה ןייז סָאװ ,םעד ףיוא גידנעקוק טינ ןעננַאנעגנעװַא רע זיא

 רע .זתננושמ אייווצ ךאנ ןעזייוועב םהיא טעװ רע איו ,ןהעז סנעטסנינעוו לָאז רע

 טרהעקעגמוא ךיז רע טאָה ,טייוו טירט טרעדנוה ןייק ןעטירענבָא טינ ךאנ טאה

 םעד טימ טַאהענ טכער טאה רהיא ,ררעה ןיימ ? טנָאזענ םהיא וצ טאה ןוא קירוצ

 ,ןערעווש ןטסיוװעג םענייר א טימ ןענעק לָאז ךיא םוא סָאד ,טגָאזענ טאה רהיא סָאװ

 ךיא באה ,תעגושמ ערעײא ָאד טעװַארּפ רחיא איװ ןהטזעג ןיילַא באה ךיא זַא

 איד ?הָאװבָא ,ןענױא ענעגייא עניימ טימ ןהעז אייז ןופ טנייא סנעטסנינעוו טפרַאדענ

 סאו ,תענושמ איד ךילמענ ,גונעג ךױא זיא ,ןהעזענ ןױש באה ךיא עכלעוו ,ענייא

 * ,ןיילא רענייא רעביא ָאד טביילב רהיא

 ,רָאנ טראװ ,טָאביק ןָאד טגַאזעג טאה "? טגאזעג טיג ריד םע ךיא בָאהָש
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 } - קג

 טימ ןיוש ךיא ןיּב *) א ד ער ק ןעגָאזוצּבא ךָאנ טסעייּפסוא אוד רעדייא ,אשטנָאס

 *.גיטרעפ אייז

 -עילּבעג זיא ןוא ןעזױה ענייז ןעגױצעגּבָארעה סענעלייא סיױרג ןיא ןַאד טָאה רע

 ךיז ןוא ןעגנורפש ייווצ טכַאמענ טינ ריד טינ רימ טאה ןוא דמעה ןייא ןיא ןעּב

 -עה ייּברעד טָאה ןוא ףיורעה סיפ איד טימ ןוא ּבָארעה ּפָאק ץטימ טעלוקעגרעּביא

 אשטנַאס טָאה ןהעז וצ טינ רעדיװ אייז םוא סָאד ,ןעכַאז עכלעזַא ןעזיוועגסיור

 רע סאד .טנייצרעּביא ןעווענ ךיז ייּב זיא ןוא גיהור ץנַאנ ןעטנַאניצָאר טעוועריקרעפ

 .טקיררעפ זיא ררעה ןייז זַא ,ןערעווש ןענעק טנװ

 ,ןערהעקקירוצ ךיז טעוװ רע זיּב געוו ןייז ןהעג ןעזָאל םהיא רימ ןעלעוו ױזַא ןוא

 .ננַאל רהעז ןרעיוד טינ טעװ סאד ןוא

 *.ןימאמ ינא?רעשילױהטַאק ןימ ַא זיא סאד ?; ּביולג ךיא, טניימ (0ע660) אדערק (/

 *,ירשא/ ןעדוי ייב איו לענש ױזַא טגָאזעג טּפָא הלפת עזיד טרעו סיוא טהעז סע איוו
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 .26 לעטיּפַאק
 .שנערָאמ ַאררעיט ןיא טָאכיק ןָאד ןעטבעילרעפ טעד ןופ ןעטַאהט ענייפ איד ןופ גנוצעזטרָאפ

 יי * יי גידנערהעקקירו "
 טכלעוו ,ןעכאז

 טָאה טלַאטשענ רטניױעיורט רעד ןופ רעטיר רעד

 "רעביא זיא רע זַא ,ןהעזעג טָאה רע ןעוו ,ןָאהטענ

 עטכישעג איד טלהעצדע ,ןײלַא .רענייא ןעבעילבעג
 | { ױזַא

 טנידנעעג דײהרעטעקַאניבלַאה טָאה רע סלָא

 ָאשטנאס סָאד ,טקרעמעב טָאה ןוא ןעגנורּפש ענייז

 !תענושמ ענייז ןהעזנָא טלָאװעג טינ רהעמ ןיוש טָאה
 ןעכיוה א ןופ ץיּפש םעד ףיוא ןעגנַאגעגפיורעה רע זיא ,ןעטירעגנעװַא ןיוש זיא ןוא

 ןוש טאה רע סָאװ רעביא ןעטכַארט ןעמונענ זײניַא"רעביא ןעטרָאד טָאה ןוא ןלעפ

 רעסעב זיא סע בױא ,ךילמענ ,טכער וצ ןעמוקענ טינ ץלַא זיא ןוא טכארטעג טּפָא

 ןע'נאדלָאר ופ םישעמ עדליוו ענענושמ איד ןָאהטוצכָאנ ,םהיא ריפ רעגיסַאּפ ןוא

 ךיז טימ רע טָאה םעד רעביא ןוא ,ן'סידַאמַא ןופ טייקנירעיורט עליטש איד רעדָא

 ןוא רעניטרַאסױרג אזא ןעוועג זיא ןַאדלָאר ןעו, ? ךערּפשעג אזא טָא טאהעג ןיילא
 ירעפ ןעוועג זיא רע ןעד ,טינ רעדנואוו ןייק זיא ,טנָאז רעדעי איוו ,רעטיר רעשידלעה

 ץא לעדָאו א רעסױא ןעטדױט טנעקענ טינ םהיא טאה ךאז ןייק ןוא טרעבױצ

 ענרעזיא ןעבעיז טימ ךיש ןענָארטטנ גידנעטש רעבירעד טאה רע ;עװשעדַאּפ
 לעד ָאדראנרעג ןטנטנ טצונעג טינ ףױא ףילדנע םהיא טאה סָאד ןוא ,סעװשעדָאּפ

 סמרא ענייז ןיא טשטעווקוצ םהיא טאה ןוא ,ןופרעד טסואוועג טאה רעכלעוו ,ָאיּפרַאק
 ףימיָאל ןוא םייז א ןֵש  טייקשידלעה ןייז ןעזָאל רימ'ָאל רעבָא ,סעלאװסעצנָאר ןיא
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 ,סנעבייצ איד ףרוד טרהירענ ןערָאװעג זיא רעכלעװ ,דנַאטשרעפ ןייז וצ ןהעגרעביא

 רע עכלעו ,טכירכַאנ איד ךרוד ןוא ,עלעווק רעד ןעבעל ןענופעג טאה רע עכלעיו
 -ָאלשעג ןענָאטטיטכָאנ עכילטע זיא ַאקילעגנַא סָאד ,ךוטסַאּפ םעד ךרוד ןעגירקעג טאה
 עטלעזיירגעג איד טימ עטנָאמַארנַא ןופ ןעטנעידעב םעד ,ָארָאדעמ ןירומ םעד טימ ןעפ

 ,טביולגענ טאה ןוא תמא ןעווענ זיא סָאד זַא ,ןעמונעננָא טאה רע ןעו ןוא ,רָאָאה

 טינ רעדנואוו ןייק זיא ,םהיא ןענעג טכערנוא ןַא ןעננַאנעב טאה עטבעילעג ןייז זַא

 ענייז ןָאהטכָאנ ףיא ןעק איװ ,ךיא רעבָא ,ענשמ ןערָאװעג ןיא רע סָאװ

 אעניצלוד ןיימ סאד ,ןערעווש ןעק ךיא ?  וצרעד ךַאזרוא ןייק באה ךיא ןעוו ,ןתענושמ
 זיא רע איו ןירומ א ןהעזעגנָא טינ ךָאנ ןעבעל ןעצנַאנ רהיא ןיא טאה ָאסָאבָאט ןופ
 איז טאה עכלעוו ,רעטומ איד איו גירלושנוא ױזַא זיא איז סאד ןוא ,גנוריילק ןייז ןיא

 רהיא ןופ לָאז ךיא ןעװ ,רהיא ןענטנ טכערעגנוא  ןייז טלָאװ ףיא ןוא ;} ןערָאבעג

 רערעדנַא רעד ףיוא ,ןאדלָאר רעטקיררעפ רעד איו ענושמ ןערעוװ ןוא ןעניימ סרעדנש

 דנַאטשרעפ ןייז גידנערעילרעפ טינ טאה ,ןעילַאנ ןופ סידַאמַא סאד ,ךיא ןיפענ שי

 ,עטבעילרעפ איד רעטנוא ןעמָאנ א טכַאמעג ךיז ןתענושמ ןייק גידנעװַארּפ טינ ןומ

 ןעטָאברעפ םהיא טאה וא טעטכַארעּפ םהיא טאה ַאנַאירָא עמַאד ןייז סכָא ןעז

 -עג איד איו ,רָאנ ףיז רע טאה ,רהיא רַאפ ןעזייוועּב וצ ךיז סינביולרע רהיא ןהָא

 ןעשנעמ ןעמַאזנייא ןַא טימ זלעפ-רעמוק םעד ףױא ןעניוצענקירוצ ,טלהעצרע עטכיש

 ןעו ,ףליה ןייז טקישעג םהיא טאה לעמיה רעד זיב טניײװענ נונעג ןעטרָאד טאה ןוא

 םורָאװ ,רהַאװ זיא סאד ןעוו .,ןעטסכעה םַא ןעוועג ןענייז רעמוק ןייז ןוא חטיונ ןייז
 ,רעמיוב עזיד ןעניטסעלעב וצ רעדָא מעקַאנ ןָאהטוצסױא טצעי ןעהימעב ךימ ךיא לָאז

 ענטומ ןעכַאמ ךיא לָאז םוראװ ;ןָאהטענ טינ סעזייב ןייק רָאנ רימ ןעּבָאה עכלעוו

 ?גיטשרוד ןיב ךיא ןעוו ,ןעקנירט וצ רימ ןעבינ עכלעוו ,ןעכייט עזיד ןוא ןרעסאו איד

 טעװ ַאשטנַאמ אל ןופ טָאכיפ ןָאד ןוא ן'סידַאמא ןופ ןעקנעדנא סָאד לָאז ןעבעכ ,ןיינ

 ? םענעי ןופ טנָאזעג טאה ןעמ סָאװ ןענָאז םהיא ןענעוו ןעמ טעװ ןַאד !ןָאהטכַאנ םהיא

 סע טריקיזיר ןעבעל ןייז רעבָא רע טָאה ןָאהטענּפױא טינ סעסיורג ןייק טאה רע ןעוו

 טינ ךימ טסיוטש ןוא טינ ךימ טעטכַארעּפ  אעניצלוד ןיימ ןעװ .ןעמהענרעטנוא וצ

 טרעטייוורע ןיב ךיא סאד ,טנָאזעג באה ךיא איו ,גונעג ןיוש ךָאד סע זיא ,ךיז ןופ בָא

 ןעטַאהט רהחיא ,סינטכעדענ ןיימ ןיא טכַאװרע !טייבױא רעד וצ טצעי .,רחיא לפ

 ףיא ,ןָאהטוצכָאנ ךייא ןעבײהנָא ?ָאז ךיא איו ,ךימ טנרעל ןוא ץסידַאמא ןופ
 ףױא סע לטװ ךיא ןוא ךאזטּפױה ןייז ןעועג זיא ןָאהט הלפת זַא ,רעבַא סיי

 | | | ",ןָאהמ
 א ףיוא ןענױצעגנָא ןוא םיוב"נעקרָאק א ןופ ,סינ עשילָאנ ענינייא ןעמונעג טאה רֶע



 251 - .1 ךוכ .טָאכיק ןָא ןופ עטכישעג =

 יב ןעצטונעב ןעסילָאטַאק איד ןעבלעוו) ץנארק"נעזָאר ַא ןופרעד טכַאמעג ןוא לערינש

 סָאד ,ןָאהטענ דיל רהעז רעבא םהיא טאה סע ,(?רעטסָאנ רעטַאּפ, ןופ טעבעג םעד

 ךיז לָאז רע ןעכלעװ רַאפ ,הבושתילעב ןעמַאזנייא ןתמא ןייק ןענופעג טינ טאה רע

 = זירער םאה רע ,ןעטסיורט םהיא לָאז רעכלעוו ןוא דניז ענייז ףיוא ןייז הדותמ ןענעק

 ףױא ןעננאנעגמוא ןיא רע סָאד ,םעד טימ ןעבעירטרעפ טייצ עגירעביא איד רעב

 ןוא רעמױב איד ןופ ערָאק איד ןיא ןעטינשעגנייא טאה ןוא עקנָאל רעניילק רעד

 ץרעמש ןייז טקירדעגסױא עלא ןעבאה עכלעוו ,ןעזרעפ עלעיפ דמַאז ץפיוא ןעבעירשעגנ

 ןעמ ןוא ןענופעג ךַאנ טאה ןעמ עכלעװ ,איד ; ַאעניצלוד ןייז ףיוא םיחבש ךיוא ןוא

 רתעס ןעװעג טיג ןענייז ,ןענופעג יז טאה ןעמ תעשב ןעזעל טנעקעג ךָאנ טאה

 | { עזיד סלא

 הרעמיוב עסיורג ,עגירג ,עכױח

 ,ןעוָארג ,ןעצנַאלפ ,ענירג ,עביוה

 --- טרָא ןעזיד ןיא טייז רחיא סָאװ

 קילגנוא ןיימ טינ ךייַא טיירפ סע ןעוו

 ףעגאלק עניימ ןערעה רהיא טלָאז

 'ןערהיר טינ ךייַא לָאז ץרעמש ןיומ רָאנ

 :ךילקערש ןוא סיורג אוו ןייז רע געמ

 םעטכילפרעפ ךייַא ןוא בעילוצ ךייַא

 טָאכיט ןָאד רעטיר ָאד טנייוועג

 ַאעגיצלוד ןייז ןופ גנודייש איר

 .ָאטָאבָאט ןופ

 ךיז טלַאהעב טרָא ןעזיד ןיא ָאד

 ,רעטסיירמעג רעד ,רעטמעולעג רעד

 ג עמטר ןייז -- ןירעשרעה ןייז ןופ

 קולגנוא ןייז וצ רע זיא ןעמוקעג

 ןײלַא ױזַא אוו טינ םייוו רע

 == תורצ ןיא ָאד םהיא טפעלש עבעיל איד

 ,טרָאט ןעטסנרע טעד ןופ תורצ ןיא

 ןעליפוצנָא ןערערחט טימ סָאפ טָאד

 טָאכיק ןָאד רעטיור ָאד טגייוועב

 אעגיצלוד ןייז ןופ גגודייש איד

 * אסָאבָאמ ןופ

 ןיא ןטסקעט ןעשינַאּפש ץ'כָאנ טכירעג םעד ןופ ןיז רעד ןעפעזעגרעיא יירט טרעוװ ָאד (*
, 

 .טלָאהגיא רעגוטפור רעד ןערילרעפ קז םלָאװ ןעמארג טסימ גנוצעזרעכיא רענעטסַאמעג א
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 ןעשיווצ גידנעכוז ןעקילג

 ,רענייטש עטרַאה ,ןעזלעפ עטרָאה

 טרָא ןעטרַאה םעד גידנעטליש ןוא

 העגרעד ןעשיווצ ,ןעזלעפ ןעשיווצ

 רעטיר רעגירעיורט רעד טאה

 ;קילגנוא רָאנ ,קילג ןענופעג טוג
 ןעכייוו ןייק טינ ןוא שטייּב ַא טומ

 { ןעסעימשעג םהיא עבעיל איד טָאה

 ןעטניה ןופ ּפָאק ןייז גידנערהירעמ

 טָאכיק ןָאד רעטיר ָאד טנייוועפ

 ַאעניצלוד ןייז ןופ גנודייש איד

 ָאסָאבָאט ןופ

 טָאּפיק ןָאד סָאד ,ןעכַאל טזומעג טָאה ןעזעלענ ןעזרעפ עזיד טָאה סע רעװ
 -ָאט ן'פ, רעטרעװ איד טצעזענוצ לַארעביא .אעניצלוד ןייז ןופ ןעמָאנ םעד וצ טאה

 ןענַאטשרטּפ טינ ןעזרעפ ענייז טלָאװ ןעמ סָאד ,טאהעג ארומ טלָאװ רע איוװ *,ָאסָאב

 טָאה רע איוו ,טביולנעג ךילקריוו רע טאה סָאד ןוא ,רעטרעוװ עטצעזענוצ עזיד ןהָא

 רָאנ רעבָא ,ןעבעירשעג ןעזרעפ ערעדנַא עלעיפ ךָאנ טאה רע .,טנָאזעג ןילַא רעהכַאנ

 עכלעזַא גידנעסַאּפרעּפ ,ןעזעל וצ ךילנימ ,טנָאזעג ןיוש איו ,ןעוועג ןענייז עגינעוו עזיד

 איד ןופ סניטעג"רעסַאװ איד ןוא רעטעגידלַאװ איד גידנעפורנָא ,גידנעצפיז ,ןעזרעּפ

 ןוא ןערעהוצוצ לוק-רעדיוו ןענירעיורט םעד גידנעפוד ןוא ,גרעב איד ףױא ןעכייט

 .ייברעד טאה ןוא טייצ ןייז ןעבעירטרעפ רע טָאה -- ןענַאלק ענייז ףיוא ןרעפט גע וצ

 עו ךָאד ;קירוצ ןעמוק טעװ .ָאשטנאס זיב ןערהענרע וצ ךיז םוא ,רעטיירק טכוזענ
 רעד טלָאװ ,געט איירד טָאטשנָא ןעכָאװ איירד טמאזעג ךיז טלָאװ (ָאשטנַאס) רעזיד

 ענענייא ןייז סָאד ,טרעדנערעפ ױזַא ןערָאװענ טלאטשעג רענירעיורט רעד ןופ רעטיר

 ןיא ןעזָאלרעביא ָאד םהיא ןענעמ רימ .ןענעקרעד טנעקעג טינ םהיא טלָאװ רעטומ

 עלייורעד טאה סע סָאװ ,ןעלהעצרע וצ םוא ןעצרעמש ענייז ןיא ןוא עיזעָאּפ ןייז

 .תיחילש ןייז ןופ עזייר רעד ףױא ץאצנַאּפ ָאשטנַאס טימ טריסאּפ
 ,;עװ םעד טכוזעג רע טָאה ,געװ-טּפױה ן'םיוא סיורעה זיא רע איוו דלַאב ױװַא

 םעד ;עבעל ןעמוקעגנָא גָאט ןעטייווצ ן'פיוא זיא ןוא .ָאסָאבָאט ןיא טרהיפ רעכלעוו

 טָאה רע איו ,עקעד רעד טימ קילגנוא סָאד טנענענעב טאה םהיא ואוו ,זוה-טסַאנ
 טאה רע ןוא ןעטפול ןיא רעדעיװ ןיוש טבעווש רע זַא ,טניימעג רע טָאה ,ןהעזרעד סע

 רע ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעמיקעגנָא טרָאד זיא רע להָאװבָא ,ןהענוצניירעה טנַאװעג טינ

 איר ןעווענ עדָארג ןַאד זיא סע לייוו ,ןָאהט וִצ ניִהְטיוִנ טאהעג ןוא ןעלַעוו סַע טלָאװ
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 ,סמירַאװ לעסיב ַא ןעסעינעג וצ טַאהעג ןרענ רהעז טלָאװ רע ןוא ןעסע ןופ טייצ

 .ןעזיּפש עטלַאק טימ טעמרָאקעג טייצ ענינייא ןיוש ךיז טאה רע איו םעדכָאנ

 ,עמשטערק רעד וצ רעטנעהענ ןעטירעג רע טָאה טייקגידנעווהטיונ עזיד גידנעלהיפ
 רעד ןיא ,טינ רעדָא ןיהַא ןערהעקנייַא לָאז רע בוא ,העד רטד טימ גידנענָאלש ךיז

 ףיילפ םהיא ןעבאה עכלעוו ,ןענָאזרעּפ .אייווצ זיוה ןופ ןעגנַאנעגסיורעה ןענייז טייצ

 ,עטַאיצנעציל ררעה ,טהעז, :ןרעדנַא םוצ ןעפורענבָא ךיז טאה רענייא ןוא ,טנעקרעד
 ָאשטנַאס רעגיבלעזרעד טינ ,גידנעטייר ןעטרָאד טמוק רעכלעװ ,שנעמ רעד זיא

 רע סָאד ,טנָאזעג זנוא טָאה רעטיר רעזנוא ןופ יורפיזיוה איד ןעכלעוו ןופ ,ַאצנַאּפ

 זיא סיוועג, -- 2? רענערטײדליש סלא תיבהילעב רהיא טימ ןערהָאפעגסורעה זיא

 ףױא עקַאט טייר רע ןוא, ,עטַאיצנעציל רעד טרעפטנעעג טאה ",רעניבלעז רעד סָאד

 ןעד ,ןענעק טפראדעג טונ סיוועג םהיא ןעבאה אייז ?,לעדרעפ ס'טָאכיק ןָאד רעזנוא

 ,טרָא םעד ןופ רעברַאב רעד רערעדנַא רעד ןוא רעכילטסיינ רעד ןעוועג זיא רענייא

 רלַאב ױזַא .טּפשמרעפ יז ןוא רעכיב איד ןהעזענרעביא ןעבָאה עכלעוו ,עגיבלטז איד

 וצ ןטנגַאנעגוצ יז ןענייז ןעטנַאניצָאר ןוא ן'ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טנעקרעד ןעבָאה יז איוו

 ןעפורעג םהיא טָאה רעכילטסייג רעד ,ן'טָאכיק ןָאד ןופ ןערעה וצ סָאװטע םוא םהיא

 רעײַא זיא ואוו ,אצנַאּפ ָאשטנַאס דניירפ, :טנָאזענ טאה ןוא ןעמָאנ ן'ייג
 */ ררעה

 איו ,ןענָאז טלָאװעג טינ יז טאה ,טנעקרעד ךיוא יז טָאה רעכלעוו ,ָאשטנַאס-

 ץעגרע ןיא ררעה ןייז סָאד ,טרעפטנעעג יז טאה ןוא ,ךיז טניפענ ררעה ןייז ואוו ןוא
 ייק ריפ יז רָאט רע עבלעוו ןופ ,ןעכַאז עגיטכיוו רהעז טימ טניטפעשעב טרָא ןַא ןיא

 ,ןעלהעצרעד טינ לַאפ

 טנָאז רחיא ןעוו, ,רעברַאב רעד טנָאזעג טאה *ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ,ןיינ ,ןיינ

 רהיא סָאד ,טרעקרַאטשרעּפ ךייא ףױא דשח רעזנוא טרעװ ,זיא רע ואוו ,טינ זנוא
 =ּפַאהרהַאװ ,דרעפ ןייז ףיוא טייר רהיא לייוו ,טכַארבענמוא ןוא טביורעב םהיא טאה

 ןָאהט וצ רהיא טאה טסנָאז ,דרעפ ןופ תיבה-לעב םעד ןעפַאש זנוא טזװמ רהיא גיט
 | *,זנוא טימ

 ןיב ךיא ןעד, ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",ןעשַארטס טינ רימ טפרַאד רהיא,

 ופ ןוענָאלשעג טרױט רעדָא טבױרעב ןצעמיא טאה רעכלעװ ,שנעמ רעד טינ
 רעכלעוו ,טָאנ רעד איו רעדָא לָאזקיש ןייז איו ןעברַאטש רטרעי ךיז ןעק ןענעווטניימ

 איד ןופ ןעטימ ןיא ןעטרָאד ןעבעילבענ זיא ררעה ןיימ לייוו ,ןעפַאשעב םהיא טאה
 = טסולעג ץרעה ןייז איו הבושת טוהט רע ואוו ,נרעב

 ףרעה ןייז דנָאטשוצ ןעכלעוו ןיא ןוא ואוו ,טכהעצרע יירפ ןָאד איז טאה רֶע
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 | לי
 וו

 טצעי םהיא טאה רע סָאד ןוא טַאהטנ טאה רע ןעסינענענעב עכלעוו ,ךיז טניפעג

 ןופ רעטכָאט רעד ,ָאסָאּבָאט ןופ .אעניצלוד וצ ףעירב א ןעבענוצרעביא טקישעג

 ןעבאה יז ,ןרעױא איד רעביא טבעילרעפ זיא רע עבלעוו ןיא ,ָאלעושטרָאק ָאצנערָאל

 להָאװבָא ןוא ,טלהעצרע ייז טאה ָאשטנַאס סָאװ ,םעד רעביא טרעדנואווענ עדייב ךיז

 עבָאה ,טסואוועג ןופרעד עכַאזרוא איד ןוא תענושמ ס'טָאכיק ןָאד ןיוש ןעבאה ייז

 ןעבָאה יז ןעוו ,לָאמ סעדעי ךיז ןרעדנואוו וצ ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ ךָאד ךיז יז

 ,ףעירב םעד ןעזייוו ייז לָאז רע ,ןעטעבעג ןָאשטנַאס ןעבָאה ייז ,טרעהעג םעד ןענעוו
 "טנעעג טאה רע ,אטניצלוד יורפננוי רעד וצ ןעבענוצרעביא טָאהעג טאה רע ןעכלעוו

 םהיא טאה ררעה ןייז ןוא ךוב עגַאט ַא ןיא ןעבעירשעג זיא ףעירב רעד סָאד ,טרעפ

 ןעזָאל וצ םהיא ,ןעמוקנָא טעװ רע ןעכלעוו ןיא ,טרָא ןעטסרע םעד ןיא ןעסייהעג
 רע ןעװ סאד ,טנָאזענ םחיא טאה רעכילטסיינ רעד ;רעיּפַאּפ ףיוא ןעביירשרעביא

 .ןייר ץנַאג ןעביירשרעביא םהיא ןילַא רע טעװ ףעירב םעד ןעבענ רָאנ םהיא טעװ
 -ענַאט סאד ןעמהענוצסיורעה םיזוב ןיא דנַאה ןייז טקעטשענניירעה טאה ָאשטנַאס

 טלָאװ רע ןעוו ,,ןעניפענ טינ ךיוא סע טלָאװ ןוא ,ןענופעג טינ סע טאה רע רעבָא ,ךוב

 סע טאה ןוא ךיז ייב ןעטלַאהעב סע טאה טָאכיק ןָאד לייו ,טצעי זיב טכוזענ סע
 ,ןעטעב וצ םהיא ייב סָאד ןעסעגרעפ רָאג טאה ןיילַא רע ןוא ,ןעבעגענטימ טינ םהיא

 ,ךוב סָאד טָאהעג טינ טאה רע סָאד ןהעזענ טאה רענערט-דליש רעטונ רעד סלא

 סלַא .ןוא ,לַארעּביא טּפַאטעב ךיז טאה רע ,רעטרױט ַא איו סָאלב ןטרָאװעג רע זיא

 טימ ךיז רע טאה ,טאהעג טינ ךיז ייב סע טאה רע סאד ,טגייצרעביא ךיז טאה רע

 ןוא דרָאב ןעבלאה א ןעסירענסיוא ךיז טאה ,טביזענ ןיא ןעגָאלש ןעמונעג דנעה ערייב

 ןעסעינ ןעמונענ ךיז טאה יז ןופ סָאד ,לױמ ןוא זָאנ ן'רעביא ּפעלק ןעבענעג ךיז טאה |

 חריא יז ןעבאה ןהעזענ סאד ןעבאה רעכילטסיינ רעד ןוא רעברַאב רעד ןעו .טולב

 ,בָאנ איד ױזַא ךיז טינ רע סָאד ,ןהעשענ זיא םהיא טימ סָאװ ,טנערפעג

 ןעזָאלעגסיזיעה דנַאה ןופ באה ךיא, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה *? םוראוו,

 ןעכילגינעק א ןעוועג הטרעוו זיא רעניצנייא רעדעי עכלעװ ןופ ,ןעלזע עגנוי איירד

 | *,סָאלש

 ,רעברַאּב רעד טנערפענ טאה "? ױזַא איו,

 ןעכלעוו ןיא ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה *,ךוב-ציטָאנ סאד ןערָאלרעּפ באה ךיא}

 לעטעצ א ךָאנ םעד רעסיוא ןוא ץ'ַאעניצלוד וצ ףעירב רטד ןעבעירשעג ןעוועג זיא סע
 - =עג עצינעמעלּפ ןייז טאה רע ןעכלעו ןיא ,טפירשרעטנוא ס'נררעה ןייט טימ

 וצ טַאהעג טאה רע עכלעוו ,ףנימ איד ןופ ןעלזט עננוי .איוד ןעבעג רימ ןעסייה

 ,"ןיױת
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 ,לעזע ןייז ןערָאלרעּפ טָאה רע ױזַא איו ,טלהעצרע ךיוא יז ָאשטנַאס טאה ָאד

 ױע איו דלאב ױזַא סאד ,ןעכָארּפשרעּפ ןוא טסיורטעג םהיא טאה רעכילטסייג רעד

 ןוא גנוזײװנַא ןייז ןענניירב לָאז רע ןטטעב םהיא רע טעוװ ,ןררעה ןייז ןעפערטנָא טעוװ

 לעביביציטָאנ א ןיא גנוזײװנָא ןַא לייוו ,ןייז וצ טרעהעג סע איו ,רעיּפַאּפ ףיוא יקַאט

 ןעדעירפוצ ןעוועג טימרעד זיא ַאשטנַאפ ,טלהָאצעב ןוא ןעמונעגנָא טינ לָאמנייק טרעוו
 טאה רע סָאװ ,לעיפ רהעז טינ םהיא טרָא ןפוא ץַאזַא ףיוא סאד ,,טנַאזעג טאה ןוא

 ןוא גינעוסיוא ףױא טעמכ םחיא סייוו רע לייוו ,ן'ַאעניצלוד וצ ףירב םעד ןערָאלרעּפ

 .ליוו ןעמ ואוו ןוא ןעוו ןעביירשפיוא םהיא ןעק ןטמ

 *.ןעביירשפיוא ןענעק רעטעּפש םהיא ןעלָאז רימ םוא ,ןערעה זנוא םהיא טזָאל

 / ,רעברַאב רעד טנָאזעג טאה
 םעד ןענהָאמרעד וצ ךיז םוא ּפָאק םעד ןעצַארק ןטמונעג ךיז טאה ָאשטנַאס

 ןפױא ָאד סופ ןייא ףױא טלעטשעג ךיז רע טאה ָאד ;ףטירב םעד ןופ טלַאהניא

 איו םעדכָאנ ןוא ,לעמיה ץפיוא ָאד דרע רעד ףיא טקוקענ רע טאה ָאד ,ןרעדנַא

 ןעררעה עדײב טאה ןוא רענניפ ץיּפש ןעבלַאה א ןעסיבעגבָא ךז טאה רע

 ,עטַאיצנעציל רדעה ,טָאנ יב :טנָאזעג ךילדנע רע טאה ,ןעטרַאװ גנַאל רהעז ןעזָאלעג
 ךיז טאה רע קנעד ךיא ;ףעירב ןיא ןענַאטשענ זיא ןעטרָאד סָאװ ,סייװ ?עווייט רעד

 ;ױזַא ןעביוהעגנָא
 "ןעמַאד ענעבעירעגנ קרַאטש ןוא עכיוהק

 -עיר עג ןעוועג טינ סיועג זיא סָאד} ,רעברַאב רעד טנָאזענ טאה "?ןיינ,

 "עמאד ענעביוהעג רָאנ ענעב

 טינ תועט ןייק באה ךיא ןעוו ןוא ,ָאשטנַאס טנָאזענ טאה ??ױזַא יקַאט ,עיא

 ףנָאלשוצ ןוא רעטעדנואוורעפ רעד ;ױזַא ןענַאטשעג רעטייוו זיא
 רעייֵא טסוק ,טינ טכענ ןייק טּפָאלש רעכלעוו ,רענ

 ,ענהעש ןוא עראבקנאדנוא ָא ,הנַאה איד טייקנידענג
 ןוא טייהדנוזענ ןענעוו סעּפע ןענַאטשענ רעטייװ זיא ןעטרָאד סָאװ טינ סייוו ךיא ןוא

 זיִּב רעטייוו ןעננאגעג רע זיא יױזַא ןוא ; טקישענ רהיא טאה רע עכלעוו ,טייהקנַארק

 רעד ,טדיוט ן'זיב רענייד} :רעטרעװ איד טימ טנידנעעג טאה רע
 "טלאטשענ רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר

 רסיוא ס'אצנאּפ ָאשטנַאס ןופ ןעבעילקעג תחנ גינעו טינ ןעּבאה ןעררעה איד

 םעד ,ןעטעבעג םהיא ןעבאה ןוא טבױלעג רהעז םהיא ןעבאה ,ןודכז ןעטנעכייצעג

 ףיוא ןענעק ךיוא םחיא ןעגָאז אייז םוא ,לָאמ רָאָאּפ ַא ךאנ ןענָאזוצרעביא םעירב

 טנָאזעגרעביא םהיא טָאה ָאשטנַאס ,ןעביירשרעביא רעהכַאנ םהיא ןוא גינעווקיוא
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 טאה םעד ךָאנ .,ןעטײקשירַאנ עיינ דנעזיוט יירד ןעבעגענוצ טאה ןוא גָאמ יירד ךאנ

 טנהָאמרעד טינ רעבא טאה רע ,ןררעה ןייז ןופ ןעכַאז עלעיפ ךָאנ טלהעצרע ייז רע

 רער ןיא טריסַאּפ טאה םהיא עכלעוו ,עקעד רעד טימ השעמ רעד ןופ טרָאװ ןייק

 יז טאה רע .ןערהָאפניירעה טלָאװעג טינ סיואכרוד טאה רע עכלעוו ןיא ,עמשטערק

 ןוֿפ טכירכַאנ עטונ ןענניירב ןררעה ןייז טטװ רע איוו דלָאב ױזַא סאד ,טגאזענ ךיוא

 רעדָא רעזייק א ןערעוו וצ םוא געוו ןיא סיורעה ךיילנ רע טעװ ,ַאטניצלוד ןייליירפ
 "שירלעה רעסיורג ןייז טימ ןוא טדערעגבָא יז ןעּבאה יוזא ןעד ,גינעק א סנטטסגינעוו

 וצ ךַאז עטכייל א םהיא ריפ סָאד ןיא דנאה ןייז זפ טפַארק רעד טימ ןוא טייס

 רייהרעפ (ןָאשטנַאס) םהיא רע טעװ טייוו ױזַא ןייז ןיוש טעװ רע ןעװ ןוא ;ןערעװ

 ןופ ענייא יורפ ַא ריפ ןעבענ ןוא -- ןמלַא ןַא ןייז ןאד ןיוש טעװ רע לייװ -- ןעהטַאר
 ןוא ןעסיורג ַא ןופ עט'שרוי איד ןייז טעװ עכלעוו - ,ןעיורפגנוי-רעמאק ס'נירעזייק איד

 רע לי עכלעזַא ןופ לייוו ,ךַאלעזניא ןוא ןעלזניא ןהָא ,השבי רעד ףיוא דנַאל ןעכייר

 .ןעסיוו טיג
 ױזַא ,זָאנ ןייז גידנעציינש ןייונעטייצ ,טלהעצרע ָאשטנַאס טאה סעלַא סָאד

 ס'טָאכיק ןָאד טייוו איו טרעדנואוורטפ ןערָאװעג ןענייז עטייל .ייווצ איד סָאד ,טסנרע

 ןופ טכַארבעגבָארעה ךיוא גנוי ןעמירָא ןעזיד טאה איז ןעוו ,טכיירנעג טאה תעגושמ

 רע סָאד ,ןעזייוועב וצ םוא הימ איד ןעבעג טלָאװעג טינ ךיז ןעבאה ייז .דנַאטשרעּפ

 -רעפ טכַאמעג ייז טאה סע ןוא ךילרהעפעג יוזא ןעוועג ןיא סע לייוו ,טייהמוד טדער

 ס'נררעה ןייז ריפ טָאג ןעטעב לָאז רע ןעסייהעג רעבירעד םהיא ןעבאה ייז ;  ןעניננ

 רעדָא ,רעזייק א ןערעוו טייצ רעד טימ לָאז רע סָאד ,ךילגעמ זיא סע לייוו ,טייהדנוזענ

 | ,סרעדנַא סעּפע רעדָא ףָאשיביץרַא ןַא סנעטסנינעוו

 ןיימ סָאד ,ןעלטוו לָאז לזמ סָאד ןעווא ,ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",ןעררעה עניימ,
 ךיא טלָאװ .,ףָאשיב-צרַא ןַא רָאנ רעזייק ןייק טינ ןערעוו וצ טסוכ ןעגירק לאז ררעה

 ןעּבעיג ןעפָאשיביצרַא עדנרעדנַאװ איד תונתמ א ריפ סָאװ ,רעהירפ ןעסיוו ןעלעוו

 | *,רענערט-דליש ערעייז

 ,תונבר א,, ,רעכילטסייג רעד טרעפטנעענ טאה ",ךילנהעוועג יז ןעבעינ יז,

 ןעבילרהעי ןעטונ א ןייא טגָארט סָאװ ,תושמש-רעביוא ןַא סנעטסגינעוו רעדָא תונזח א

 ױזַא לָאמ א ךאנ ןייא ןעגניירב עכלעװ ,תוסנבה עניטייז איד רעסיױא טכַאהעג

 *.לעיפ
 דרעּפנוא ןַא ןייז רענערט-דליש רעד ךָאד זומ, ,ָאשטנאס טנָאזענ טאה *,ןַאד,

 ,הרובע איד ייב ןעפלעהרעטנוא ןענעק תיחּפה-לכל ףרַאד ןוא ןַאמ רעטעהטַאריײה

 א בָאה ךיש לייוו ,העװ ןּוא ךָא זַא ,ןעכילקילגנוא ,,רימ זיא .ױזַא ןייז לָאז סָאד ןעה
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 לָאז ורעה ןיימ ןעװ ,ןייז רימ טימ טעװ סָאװ ,טינ ףקַא ןייק וליפא ןעק ןוא בייי
 יב ךיז טרהיפ סע איו ,רעזייק ןייק טינ ןוא ףָאשיב-צרַא א ןערעוו וצ טסול ןעגיוק

 *!רעטיר ערעדנַא

 רימ ; רעברַאב רעד טנַאזעג טָאה ?,ָאשטנַאס רניירפ ,טינ גרָאז ןייק טָאה;

 רפיורעה םהיא סע סלַאפנעדעי ןוא ןעהטַאר םהיא ןוא ןעטעב ןררעה ןייד ןיוש ;עלעוו

 סאד  .ףַאשיב-צרַא ןייק טינ ןוא רעזייק א ןערעוו לָאז רע סָאד ,טכילפ סלַא ןענעל
 א סלַא דלעה א רהעמ ךָאד זיא רע לייו ,ךַאז ערעגנירג א ןייז םחיא ריּפ טעװ

 * ,ןרמל

 זומ ךיא להָאװבָא} ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,טכַארטענ ךיוא ךיא בָאה סָאד;
 רע סָאד ,טָאנ ןעטעב לעװ ,טייז ןיימ ןופ ,ךיא .סעלַא וצ גױט רע סָאד ,ןייז הדומ

 רימ טעװ רע ואוו ןוא ,רעסעב ןייז םהיא ריפ טעװ סע ואו ,ןיהַא ןעקיש םהיא לָאז

 | *.סעטוג רהעמ ןָאהט ןטנעק

 טלעדנַאהעג ןוא,, ,רעכילטסייג רעד טגָאזעג טאה ?,טדערעג גולק ןיא סָאד,
 רעיא ןעלָאז רימ איו ,ןהעז רבד לכ םדוק רימ ןעװמ טצעי ,טסירק רעמוג א איו

 ףיִז ףױא טאה רע עכלעוו ,תובושת ןוא םייונע עניצוננוא איד ןופ ןעסיײרבָא ןררעה

 ןיא ןעסע סעּפע ןעמהענ וצ ךיילנוצ ןוא ןעהטַארעב וצ םעד ןעגעוו ךיז םוא .ןעמונעג

 ןעלָאז רימ סָאד ,ןעטסעב םא ןייז טעװ -- ןעסע וצ טייצ ןיוש זיא סע ןעד -- ליומ

 *קנעש ןיא ןהענניירעה ןייז

 ,טנָאזעג יז טאה ןוא ןהעגניירעה ןעלָאז ייז רָאנ סָאד ,ןעטעבעג טאה ָאשטנַאס
 איר ןעלהעצרעד יז רע טעװ ךָאנרעד ןוא ןעסורד ןיא ןעטרַאװ טעװ 7 סָאד
 םהיא ןעלָאז יז ןעטעבעג יז רע טאה ךָאד ;הענטימ טינ ןעק רע םורָאװ ,ךַאזרוא

 ,עעטנַאניצָאר ריפ ןעטשרעג לעסיב ַא ןוא ןעסע םוצ סעמרַאװ לעסיב א ןעקישסיורעה

 םהיא טאה דלַאב ןוא ,;עסיורר ןיא ןעזָאלעג םהיא ןעבאה ןוא ןעגנַאגעגניירעה ןענייז יז
 ,ןעסע וצ סעּפע ןענָארטעגסױרעה סַאלָאקינ רעטסיימ

 ןענעוו ןעהטַארעב ךיז ןעבָאה רעברַאב רעד ןוא רעכיקטסייג רעד איו םעדכָאנ

 ךילדנע רעכילטסייג רעד זיא ,לעיצ רעייז ןעכיירגרעד ןענעק ןעלָאז יז יוזַא איו ןעלטימ
 ס'טאביק ןָאד וצ טסאּפעגוצ ןעוװעג עדארג זיא רעכלעוו ,ןַאלּפ א ףיוא ןעלַאפעג

 םעד וצ טגָאזעג טָאה רע :ךאז רעייז ןערהיפוצסיוא טוג ןעווענ זיא ןוא עיזָאטנַאפ

 רעבראב רעד ןוא יורפגנוי עדנרעדנַאװ סלא ןעדיילקרעפ ךיז טעװ רע סָאד ,רעברַאב
 ערייב ןעלָאז אייז וא ,רענערט-דליש סלָא ןָאהטנָא ךיז ןעק רע איו טוג ױזַא לָאז

 ,עמאד סלא ןעלעטשראפ ךיז טעװ רע ןעכלעוו ראפ ,ן'טָאכיק ןָאד וצ .ןהטגנעוַא

 ןָאהט לָאז רע ןעטעב םהיא ןוא ליה יז ןעבָאה ףראד ןוא הטיונ ןיא זיא עכלעו
 עא. 7
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 טינ סיװטנ עמַאד ַא רעטיר רעדנרעדנַאװ סלַא סעװ רע סָאװ ,רסח רהיא טימ

 וצ םוא ,ןערהיפ םהיא טעװ איז ןיהואו ,ןהעגוצטימ רהיא טימ ךילמענ ,ןענַאזטנע

 ,ןָאהסעג רהיא טאה רעטיר רעכיקדניירפנוא ןַא סעכלעוו ,טכערנוא ןָא ריפ ןעלהָאצעב

 לָאז איז סָאד ,ןעננַאלרעּפ ֹוצ טינ ,ןעטעב ףױא ךיילנוצ םהיא לָאז יורפננוי איד

 ןענעוו יעגארפ ערעטייוו ןייק ןעלעטש וצ טינ ךיוא ןוא רעיילש רהיא ןעמהענבָארטה
 דבערטרעדעינ םעד ןופ עדווירק רהיא ןענהָאמּפױא טעװ רע-זיב ,טײהנעגעלעגנַא רהיא

 ףיוא ןהעננייא טעװ טָאכיק ןָאד סאד ,טלעפייווצעג טינ רָאנ טָאה רע ;רעטיר ןעניט

 ןעטרָאד ןופ םהיא יז ןעלעװ ױזַא ןוא ,ןעננַאלרעּפ םהיא ןופ טעװ רע סָאװ ,סעלא

 ,ןעהטארעב ןאד ךיז טעװ ןעמ ואוו ,ףרָאד רעייז ןיא ןענניירב ןוא ןערהיפגעװַא ןענעק

 רענעטלעז אזא ןופ ןעליה וצ םהיא ,לעטימ ַא ןענימענ ןענעק טעװ ןעמ בוא

 | ,תענושמ
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 .לד לעטיּפַאק |
 עגירריוו ערעדנַא ןוא ןַאלּפ רעייז טרחיפעגסיוא ןעבָאה רעברַאב רעד ןוא רעכילטסויג רעד אוו

 ,עטבישעג רעגיטרַאסױרג רעזיד ןיא טלהעצרע ןערעוו עכלעוו ,ןעכַאז

 ױזַא ןַאלּפ ס'נעכילטסיינ םעד זיא רעברַאב א
 ףייקג ךיז ןעבָאה אייז סָאד ,ןערָאװעג ןעלעפענ 6

 ןעהייק ןעטעבעג ןעבאה ייז .ןערהיפוצסיוא םהיא ןעמונעג//6 טא
 ריפ ,ביוח א ןוא דיילק"נעיורפ א עקרעמשטערק רעד ייב 1

 ןיבשמ ןיא ןעזָאקעג רהיא טָאה רעבילטסייג רעד עכלעוו !

 א טכאמעג ךיז טָאה רעּברַאב רעד ,לעטיק םעיינ ַא

 ,סע"נעסקָא ןעיורג רעדָא ןעהטיור ַא ןופ דרָאב ןעסיורג

 ,םאק ןייז טקעטשעג טאה רעמשטערק רעד ןעכלעוו ןיא

 ןעבאה יז סָאװ וצ ,טנערפענ טאה עקרעמשטערק איד
 ירע ןעצרוק ןיא רהיא טאה רעכילטסיינ רעד ןוא | ,ןעכַאז עלַא עזיד ןעבַאה טפרַארעג
 םהיא גנודיילקרעפ עזיד ךרוד ןטקנעד ייז ױזַא איװ ןוא תענושמ ס'טָאכיק ןָאד טלהעצ

 טאה סָאד .ףױא ךיז טלַאה רע ןענלעוו ןיא ,,טרַא ןעדליוו םעד ןופ ןעראנוצסיורעה
 רעזיד סָאד ,ןעקנַארעג איד ףיױא טכארבעג עקרעמשטערק איד ןוא רעמשטערק םעד
 ררעה רעד ןוא םאזלאּבירעדנואו םעד טימ טסַאג רעייז ןעווענ סָאד זיא רענענושֿפ

 ,סעלַא טלהעצרע ןעכילטסיינ םעד ןעבאה יז ןוא ,רעגערט-דליש ?ןעטקעדענ,, םעד ןופ
 סָאװ ,סָאד ןעלהעצרע וצ גידנעלהעפרעפ טינ ,םהיא טימ טריסַאּפ טאה אייז סָאװ

 םעד ןאד טאה עקרעמשטערק איד .ןעטלַאהעב אייז ןופ טלָאװעג טאה ָאשטנַאס

 ןיא ןָאהטטננָא םהיא טָאה איז ;טרא רעטסנעש רעד ףױא טצוּפענסױא ןעכילטסייג

 ,ןעציּפש טימ ןעסַאּפ ענעטעמאס עצואווש עטיירב טימ טנעלעב דיילק םענעמוט א
 ןינעפ הפ םעלטַא ןעסײװ טימס טְגעֶלעֶג ,טעמַאס םענירג ןופ לעבייל ַא ןיא ןוא
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 טאה רע ,ןַאהטנָא טלָאװענ טינ רעבילטסייג רעד טאה :ניוה איד *,ןעטייצ ס'ַאבמַאװ

 עכלעוו ,ןעצימ-טכאנ ענעדנעווייל עטּפעטשענ ענייז ןופ רענייא טימ ּפָאק ןייז טקעדעב
 ןופ רענייא טימ ּפַאק םעד זעדנובענמורעה ךיז טאה דע ,ךיז טימ טאהעג טאה רע

 טכַאטעג רע טָאה רערעדנַא רעד טימ ןוא טעּפַאט ןעצרַאװש ןופ סעקסעדָאּפ ענייז
 טאה ןוא ,דרָאב ןייז ןוא טביזעג ןייז טקעדעב טונ טאה רעכלעוו ,רעיילש טרָא ןַא
 רע סָאד ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,טוה ןייז טקורענפיורעה טכיזעג ן'רעביא ןַאד
 ןיא טלעקיוועננייא םעדכָאנ ךיז טאה רע .,םריש ַא ריפ ןענעיד טנעקענ םהיא טאה

 רעד ןיא לעזע ןייז ףיוא טצעזעג ,רעמיצנעיורפ א איו ,ךיז טאה ןוא לעטנַאמדעזייר ןייז
 רעכלעוו ,דרָאב ןייז ןיא ןָאהטעננָא ,לעוע ןייז ףיוא ףיורעה זיא רעברַאב רעד ןוא רעווק
 רע לייוו ,יורג בלַאה הטיור בלַאה ןעוועג זיא ןוא לעטרַאנ ן'זיב טכיירגעג םהיא טאה

 אייז ,יורנ בלאה ןוא הטיור בלאה ןעווענ זיא סָאװ סקָא ןַא וצ טרעהעג לָאמ א טאה

 ,סעגרָאטירַאמ רעגיצרעהטונ רעד ןופ ךיוא ,דעישבַא ןעמונענ ןעמעלַא ןופ ןעבאה
 א אייז ריפ ןעטעב וצ ןעכָאוּפשרעּפ טאה ,ענידניז א ןעוועג זיא איז שטָאכ ,עכלעוו
 ס:;קרעשטַאּפ גידנעלהטצ טגָאזעג טרעוו עכלטוו ,הלפת א טסייה סָאד) ץינַארקנטזָאר
 ןעבאה יז איװ ,ןאלּפ ןעכילטסירק רעייז ןעקילנעב יז לָאז טָאנ םוא ,(ץנַארק א ףיױא

 טוג טינ טאה רע סָאד ,טניזעב רטכילטסייג רעד ךיז טאה עמשטערק איד ןעזָאלרעּפ
 א ריפ טינ טסַאּפ ךאז אזַא לייו ,טעדײלקרעפ ױזַא ףיז טאה רע סָאװ ןָאהטעג

 םעד טנָאזעג סאד טאה רע ,גיטכיװ איו ןייז ןַאלּפ ןייז םהיא נעמ ,ןעכילטסייג

 טסַאּפ סע לייוו ,רעדיילק ַאיד ןעטייב וצ םהיא טימ ןעטעבענ םהיא טאה ןוא רעברַאב
 רע ןוא ,יורפננוי רעכילקילגנוא רעד ןופ עלָאר איד ןעלעיּפש וצ רעסעב םהיא ריפ ךיז

 ,טנעכערענ טאה רע לייוו ,רענערט-דליש סלַא ןענעידעב וצ םהיא ןעטָאבעגנָא ךיז טָאה

 ,ןָאהט טינ סָאד ליװ רע ןעוו ןוא ,,ןעכילטסיינ ַא ריפ ברַאה ױזַא טינ זיא סָאד זַא

 ן'טָאביק ןָאד לָאז ?עווייט רעד וליפא ןעוו ,רעטייוו ןהעג וצ טינ ןטסָאלשטנע רע זיא

 | ,ןעמהענוצ

 ױזַא ןהעזעג ןעדייב אייז טאה רע סלַא ;ןעמוקעננָא ַָאשטנַאס זיא עלייורעד

 טאה רעברַאב רעד ,ןעכַאק ןופ ןעטלַאהניַא טנעקענ טינ ךיז רע טאה ,ןָאהטעגנָא

 ןעבאה איז ;טננַאלרעּפ טָאה רעכילטסייג רעד סָאװ ,,סעלַא ןיא .טגיניװעגנייא

 רעטרעוו איד טימ ,ןעינַאּפש ןופ גינעק רעשטייד רעגיטייצרַאפ ַא ןעוועג זיא ַאּבמַאװ *

 -טלַא ןעוועג ןענייז רעדיילק איד זַא ,ןעטיידנָא רעסַאפרעפ רעד ליוו ?ןעטייצ ס'ַאּבמַאװ .גינעק ןופ,

 ןיִמ ןעצוגעֶּב ,טלֶא רהעז זיא סע זַא סעּפע ףױא ןעגָאז ןעליוו רימ זַא .עטלַא ױזַא רעדָא עשידָאט

 ?,ןֶעטייֵצ (ס'יקטעיבָאס) ס'יקצעבָאס ךקמ ןופש :קורדסיוא ןעכילגהע ןַא ךיוא
: 
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 .וטברַאב םעד טנרעלעג ןַאד טאה רעכילטסיינ רעד ןוא ןטלָאר ערעייז ןעטעיכרעּפ

 וצ םהיא םוא ,ן'טָאכיק ןָאד וצ ןענָאז לָאז רע סָאװ ןוא ןערהיפ ךיז לָאז רע איו
 ףיז טָאה רט ןעכלעוו ,טרָא םעד ןעזָאלרעּפ ןוא ןהעגטימ ייז טימ לָאז רע זַא ,ןעכאמ

 רע סָאד ,טרעכיזרעפ םהיא טָאה רעברַאב רעד .,הבושת עגיצוננוא ןַא ריפ טלהעוועג
 איו ןעסיוו ןײלַא ןיוש טעװ רע סָאד ,ןענרעל םהיא לָאז ןעמ גיהטיונ טינ טאה
 ,ןָאהטרעביא טלָאװטנ טינ רעבָא ךיז טאה רע ;ןעלעיּפש וצ עלָאר ןייז ךילטנערָא
 טאה רע ;ךיז טניפענ טָאכיק ןָאד ואװ ,טרָא םעד ףױא ןטמוקנָא ןעלעוו ייז זיב
 ןייז טכַאמעג טבערוצ טאה רעכילטסיינ רעד ,רעדיילק-נעיורפ ענייז טנעלעגנעמַאזוצ
 ןופ ןערהיפ ןעזָאלעג ךיז ןעכָאה ןיא רעטייוו ןעגנַאנעג אייז ןענייז ױזַא ןוא ,דרָאּב
 טאה ןררטח ןייז ןוא םהיא סָאװ טלהעצרע סנעוורעטנוא ייז טאה רעכלעוו ,ןָאשטנַאס
 ; גרעב איד ןעשיווצ ןעפָארטעגנָא ןעבאה יז ןעכלעוו ,םענעגושמ םעד טימ טריסַאּפ
 ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,ןַאדָאמעשט םעד טימ השעמ איד ןעגעיוושרעפ רעבָא טאה רע
 זיא ,,ןעווענ זיא רע טסָארּפ ןוא םוד איװ לייוו ,ןעוועג זיא םהיא ןיא סָאװ ןוא ןענופעג
 ,שנעמ רעגיטביזיבַאה א ןעוועג ךָאד רע

 טאה ָאשטנַאס ואוו ,טרָא םעד זיב ןעמוקעג יז ןענייז גָאט ןעטייווצ ץפיוא
 טאח רע ואװ ,טרָא םעד ןעניפענ וצ רעדעיו םוא ,רעטיר איד טײרּפשענסױא
 ןצ טגָאזענ רע טאה ,טרָא םעד טנעקרעד טאה רע סלַא ,ןררטה ןייז ןעזָאלעגרעביא
 ןיוש ךיז ןענעק יז סָאד ןוא גראב םוצ געוו רעד טהעג ָאד סאד ,עדנעזייר"טימ ענייז
 ןייז ןופ ןררעה ןייז ןעזעלרע וצ ןעצונ ךילקריװ ןעק סָאד ןעװ ,ןעדיילקרעביא טצעי

 גנודיילקרעפ רעייז סָאד ,טגָאזעג טאהענ רעהירפ ןיוש םהיא ןעבאה יז ןעד ,רעגַאל

 -סנעבעכ עכילקילגנוא איד ןעפרַאװנעװַא לָאז ררעה ןייז זַא ,ןעכַאמ וצ םוא גיהטיונ זיא
 ר סאה ,טנַאזעננָא םהיא יז ןעבאה ךיוא ,טלהעווענסיוא ךיז טאה רע עכלעוו ,טרַא
 םהיא טעװ ררעה ןייז ןעוו ןוא ןענייז יז רעװ ןענָאז טינ לֵאּפ ןייק ריפ םהיא לָאז
 ןעבענענרעביא ףעירב ןייז טאה רע ּביוא -- ןָאהט סיוועג סָאד טעוװ רע סָאװ -- ןעגערפ
 טינ ןעק אעניצלוד איװ ױזַא זא .,ןעגָאז ןוא עי זַא ןרעפטנע רע לָאז ,ן'אעניצלוד וצ
 ץטימ ןטבענוצרעביא טרָאװטנַא ןַא טקישענ םהיא איז טאה ,ןעביירש טינ ןוא ןעזעל
 לָאז גנוטכאדעפ רהיא ןענעידרעפ טינ לי רע ןעוו סָאד ,ןענָאז םהיא טזָאל איז ןוא ליומ

 ןעבאה סעזיד ךרוד לייוו ; ךאז רעניטכיוו א רחעז ןענעוו רהיא וצ ןעמוק טמַאזעגנוא רע

 ןענָאז וצ טנעכערעג היא ןעבָאה ןײלַא יז סָאװ ,סָאד ךרוד ךיוא ןוא ,טנָאזענ יז
 הא ןעבעל ןענידנעטשערפ א וצ ןענניירּבוצקירוצ טמיטשעב םהיא טּפָאהעג יז ןעבאה
 ַא רעדָא רעזייק א ןערעװ וצ געוו ןיא ןהענסיורעה ךיילנ ןעלעוו לָאז רע זַא ,ןעכַאט וצ
 ֹפ

 .ןעכָאה וצ שרוט ןעוועג טינ זיא ףָאְשיַהיַצְרַא ןש טו לָאז רע זַא ןעד גינע
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 רעגניירעה טונ סָאד ךיז טאה ןוא שרעהטנוצ טונ סעלַא סָאד טאה ָאשטנַאס

 ןעבאה ייז סָאװ ,טיישטונ רעייז ריפ טקנַאדענ ךיוא ייז טאה רע ;ץורכז ןיא ןעמונ
 רע לייוו ,ףָאשיב-צרַא ןייק טינ ןוא רעזייק א ןערעוו וצ ןררעה ןייז ןעהטַאר טלָאװעג

 וייז ריפ רהעמ לעיפ ןָאהטּפױא ןעק רעזייק רעדנרעדנַאװ א סָאד ,טקנעדעג טאה

 סע סָאד ,טנעבערעג רע טאה ךיוא .,ףָאשיב-צרַא רעדנרעדנַאװ א איו רענערט-דליש
 םהיא ןוא ןררעה ןייז ןעכוזוצפיוא םוא סױרָאפ ןהענ לָאז רע זַא ,רעסעב ןייז טעוו

 גונעג ןייז ןוש טעװ ןיילא סָאד לייוװ ,עמַאד ןייז ןופ טכירכַאנ איה ןעבעגוצרעביא

 | .הימ לעיפ ןהָא רנעגענ רטזיד ןופ ןעסיירוצבָא םהיא

 ןעטרָאד ןעפָאלשעב ןעבָאה יז ןוא ןעלעפעג ןעוועג יז זיא :ַאלשרָאפ ס'ָאשטנַאס

 ןייז טָאה רע סָאד ,טכירכַאנ איד ןטנניירב יז טעװ רע זיב ,ןעטרַאװ וצ םהיא ףיוא

 ןוא גרעב איד ןופ גנאנכרוד םעד ןיא ןעטירענניירעה טאה ָאשטנַאס ,ןענופענ ןררעה

 ךרוד ,לָאהט ןעננע ןָא ןיא רעברַאב םעד ןוא ןעכילטסיינ םעד ןעזאלעגרעביא טָאה

 עביוה ןוא רעמיוב ןעכלעוו רעביא ןוא ךייט רעדנעשיור ַא ןעסָאלּפענ טָאה סע ןעכלעוו

 .ןעטָאש ןעמהענעגנַא ןוא ןעשירפ ַא ןעפרָאװעג ןעבָאה ןעזלעּפ

 איד ןעו ,טייצ א ןיא ָאזלַא ,טַאנָאמ טסוניױא ןיא גָאט א ןעוועג זיא סָאד

 רהוא יירד ןטמוקעגנָא ןענייז ייז }  סיורג רהעז ןעדנענעג ענעי ןיא ךילנהעווענ זיא ץיה

 לעגסיוא זיא סע .טכַאמענ רעמהענעגנַא ךָאנ טרָא םעד טאה סָאד ןוא גָאטטיטכָאנ
 ןעמוק טעװ ָאשטנַאס זיב ןעטרַאװ וצ ןעדאלעגנייא יז טלָאװ טרָא רעזיד אוו ,ןעמוק

 | .ןָאהטעג ױזַא עקאט ןעבָאה ייז ןוא ,,קירוצ

 ַא טרעהרעד ייז ןעבָאה ןעטַאש ןיא ניהור ןענעלעג יוזא טצעי ךיז ענייז ייז םלַא

 ןעגנולקעג טנעמורטסניא ןעשילַאקיזומ א ןופ גנוטיילנעב רעד ןהֶא טאה עכלעוו ,עמיטש

 ייז לייוו ,םרעדנואוורעפ קרַאטש ןערָאװעג ןענייז יז ; םהענעגנַא ןוא טפנַאז רהעז

 ןעגניז טנעקעג טרָא ןעמַאזנײא םעד ןיא ָאד טָאה סע רעװ ,ןענַאטשרעּפ טינ ןעבָאה

 ןוא רעדלעוו איר זַא ,ןענָאז טרעהעג ןעבָאה יז סָאװ סָאד ןעד ;טנעכייצעגסױא ױזַא

 -עגרָאפ יז זיא ,רעכוטסַאּפ איד ןופ ןעמיטש איד טימ לעיפ רהעז ןעכליהרעפ רעדלעפ

 גנורעדנואוורעפ רעייז ; טײהרהַאװ םנַא גנוביירטרעביא עשיטעָאּפ א איו רהעמ ןעמוס

 טרעהעג ןעבָאה יז סָאװ סָאד זַא ,טקרעמעב ןטּבָאה יז ןעו ,רעסערנ ךָאנ ןערָאװענ זיא

 םעגייפ ַא ןופ רָאנ ,ךוטסַאּפ ןעכַאפנייא ןַא ןופ דעיל סָאד ןעוועג טינ סָאד זיא ןעגניז

 ; טרעהעג ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעזרעפ איד ןענייז ָאד ,ןַאמ"טלעװ

 ? לזמ ןיימ םילש טכַאמ סָאװ

 ,גנוטכַארעּפ איד
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 ? ץרעמש ןיימ טױעטערגרעפ סָאוו

 ,האנק איד |

 ָל דרלודעג ןיימ טצייר סָאװ

 .גנודייש איד

 סינ ָאזלַא זיא ץרעמש ןיומ ריפ

 ,ןעגיפעג וצ לעטימ ןייק

 גנוטכַארעפ ןוא גנורייש ,תאנק

 .ףומ ןעטדיוט גנוגפָאה עזויכ ןוא

 ? ץרעמש ןעזוד רימ טכַאמ סָאװ

 .עבעול איד

 9? טייקכילרעה ןיימ טױעטש סָאװ

 .לזמ סָאד

 ? ץרעמש ןיימ טגיטעטשעג רעוו

 .לעמוה רעד

 ָאזלַא .קילגנוא םענדָאמ ןייט ןופ

 ,ןעגרַאטש ךיא לעװ ,ךיא טכריּפ

 ןעדַאש וצ רימ טגינייארעפ לייוו

 .לזמ ,לעמיה ,עבעיל ןעגייז

 ? לזמ ןיימ ןרעסעג ןעק סָאװ
 ,טריוט רעד |

 ? עבעיל ןופ קילג ןעביירג ןעק סָאװ
 ,ןיזטכייל

 ? ןעצרעמש ערהיא ןעלייה ןעק סָאװ

 .ןיזנהַאװ

 / תמכח ןייק ָאטוג זיא ָאזלַא

 ,ןעלייה וצ טפַאשנעדײל איד

 ןענייז ןעלטימ עגיצנייא איד ןעוו

 .טדױט רעד ןוא ןיזנהַאװ ,ןיזטכייל

 טייקטקישעג איד ןוא עמיטש איד ,טײקמַאזניא איד ,טייצ איד ,עדנוטש איד
 ,ןעניגנרעפ ןוא גנורעדנואוועב טקעוװרע רערעהוצ ייווצ איד ייב ןעבָאה רענניז םעד ןו
 ךערעה וצ רהעמ ךָאנ גידנעטראוורע ,ליטש ץנאנ ןעטלאהעג ךיז ןעבאה יז ןוא
 ,םרטיורעג גנַאל טָאה ןעגייוש סָאד זַא ,ןהעזעג ןעבָאה יז סלַא ,רעבָא ,ךילרנע
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 עדַארג רעבָא ,ןהעש ױזַא ןעננוזעג טָאה סָאװ ,םעד ןעכוזוצפיוא ןעסָאלשעב ייז ןעבָאה
 ןעביילב טזומעג יז ןעבָאה ,ןהעטשפיוא טלָאװעג ןעבָאה יז סָאװ ,קילבנעגיוא םעד ןיא

 .ןערעה טזָאלעג יינ סָאד ףױא ךיז טָאה טמיטש איד לייװ ,טרָא רעייז ףיוא קירוצ
 + עטענָאס עזיד ןעגנוזענ טָאה איז

 ןעלגילפ עטכייל טימ ,טפַאשדנוירפ עגילייה

 ,תומשנ עטשנעבעג אור ןעשיווצ וטסגעווש

 !ןעלאַאז עשילמיה איד ןיא ףיורעה וטסגייטש

 .ררע רעד ףיוא רדלינ ןייד ָאד .וידנעזָאל

 ןעליוו ןייד טול זנוא וטסנעכייצעב ןענַאד ןופ

 ,העיילש ַא טימ טקעדעּב ןעדעורפ ןתמא םעד

 ןעטַאהט ךרוד"ןעטכייל סע ןעכלעוו ךרוד רעיילש ַא

 .גורטעּב טימ לופ ןוא ,ךיז טכַאד ,עקנינהעש

 ,גנוניואוו עשילמיה ןייד זָאלרעפ ,טפאשרניירפ

 ,ריילק ןייד ןעגָארט לָאז גורטעּב טינ זָא

 ,ריד וצ ןעיורט םעד ןערעטש טינ םהוא זָאל

 -- ןעזָאלרעפ טינ דליב סעשלַאפ ןייר וטסליוו

 ןעלדנַאװרעפ ןעזומ דלַאב טלעוו איד ךיז טעוװ

 - ,ותובו-והות ןעגילָאמַא ןעיוהוא ןיא

 ןעבאה רערעהוצ עדייב ןוא ץפיז ןעפעיט ַא טימ טגידנעעג טָאה רעגניז רעד

 טעװ רע בוא ,ןערעה וצ ןרעיוא ערעיײז טלעטשעגנָא ןעטלַאהעג טייצ עננַאל א ךָאנ

 ךיז טאה גנַאזענ ןייז סָאד ,ןהעזענ רעבָא ןעבָאה ייז סלַא ,רעדעיל ןענניז רעטייוו ךָאנ

 סאד זיא רעוװ ,ןהעגרעד וצ ןעסָאלשעב ייז ןעבָאה ,ןטנַאלק ןוא ןעצפיז ןיא טלעדנַאװרעּפ

 ךילגעלס ױזַא ןעצפיז ןייז ןוא ןיוש יוזא טגנילק עמיטש ןייז סָאװ ,רעטבירטעב רעד

 לעקניו םעד ייב טנענענעב ןעבָאה יז סלַא טייװ ןעגנַאנעגבָא טינ ךָאנ ןענייז יז

 אייז טָאה ָאשטנַאס איו ,טלַאטשעג ןוא סקואו םעד טימ ןעשנעמ א זלעפ ַא ןופ

 טָאה ןַאמ רעד .עטכישענ ןייז טלהעצרע אייז טאה רע ןעוו ,ןָאינעדרַאק ןעבעירשעב

 זיא רע ;טייקניהורנוא ןייק ןוא גנושאררעביא ןייק טנייצענ טינ קילבנַא רעייז ייּב
 ,עקנוזענ ןעוועג זיא ּפָאק ןייז ,רהיר ןייק ןעבענעג טינ ךיז טָאה ןוא ןהעטש ןעּבעילבענ
 ןעמוקענוצ ןענייז ייז סלא .ןעקנַאדענ ןיא טפטיטרעפ ןעווענ זיא רע ןוא טסורב ןייז ףיוא

 ,רעכילטסייג רעד .,ןָאהטעג טינ קילב ןייק אייז ףױא טעמכ רע טָאה ,רעטנעהענ

 גנוביירשעב ס'ָאשטנַאס ןופ םהיא טָאה ןוא ןַאמ רעטדערעגג א רהעז ןעווענ זיא רעכלעוו
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 םהיא וצ ,קילגנוא ןייז טסואווענ ןיוש טאה סָאװ . ,רענייא איו זיא ,טנעקרעד ךיילנ
 רעטרטוו עגידנעטשרעפ רהעז רעבָא ענינעװ טימ טריבורּפעג טאה ןוא ןעננאנעגוצ

 םוא ,ןעבעל טרַא ןייז ןעבענפיוא לָאז רע סָאד ,ןעטעב וצ ןוא ןעדעררעביא וצ םהיא

 ָאינעדראק .קילגנוא עטסערג סָאד זיא סאד סָאװ ,ױבק ןיא ןעביירט טינ ריז לָאז רע
 ,סעמזַאּפס ערליוו איד ןופ יירפ ןוא דנַאטשרעּפ ןעלופ םעד ייב ןעוועג עדַארג ןאד זיא

 ייוצ איד טאה רע סלא .,םישוח ענייז טבױרעגנעװַא םהיא ייב טּפָא ןעבאה עכלעוו

 רעמַאזנייא רענעי ןיא ןענייז עכלעוו ,רעדיילק עכלעזַא ןיא ןָאהטעגנָא ןהעזענ עטייל
 ןוא ,ןרעדנואוובָא טנעקעג טינ ךיז רע טאה ,ךַאז עכילנהעוועגנוא ןַא ןעוועג דנעגענ

 ןייז ןופ ןעדער ייז סאד ,טרעהעג טאה רע ןעוו ,טרעדנואוועג ךיז רע טאה רהעמ ךאנ

 ןופ טקרעמעב רע טאה סָאד ;זיא םהיא טימ סָאװ טסואװעג ןעטלָאװ ייז איוו ,ךַאז

 ,העז ךיאא :טרעפטנעעג רעבירעד ײײז טאה רע .ןעכילטסייג םעד ןופ דייר איד
 ךיז טמרַאברע רעכלעװ ,לעמיה רעד סאד ,טינ ךייא ןעק ךיא להָאוװבָא ,ןעררעה עניימ
 ןיא טקישעג רימ טאה טָאנ סאר ,עטכעלש איד ףױא ךיוא טּפָא ןוא טטוג איד ףיוא

 עבלעוו ,רענעמ עכלעזא ,ןעשנעמ ןופ ןעטינשענבָא ןענייז עבלעוו ,ןערנעגעג עטסיוו עזיד
 ןעגעג זיא טרא-סנעבטל עגיט צעי ןיימ סאד ,עזייוועב ערָאלק עלעיפ טימ רימ ןעזייוועב

 ןרעסעב א ףױא ןערהיפ וצ רעיה ןופ ךימ םוא ,דנַאטשרטּפ-נעשנעמ ןעדנוזעג םעד

 ףימ ןעק ךיא סאד ,ךילמענ ,סיײװ ךיא סָאװ טינ טסייוװ רהיא איו ױזַא רעבָא ,נעוו

 סערעסערנ א ןיא ןעלַאּפנײרעה טינ לָאז ךיא ואו ,ןעכַאמ זיול טינ קילננוא ןעזיד ןופ

 ,ענושמ ריפ ןעצנַאנ ןיא טינ בױא ,טשימוצ ריפ סיווענ ףימ רהיא טלַאה ,,קילננוא

 טלָאװ סע ןעוו ןייז טינ רעדנואוו ןייק טלָאװ סע ןוא ,רענרע ךאנ ןיא סאד סָאװ

 להיפעג עקראטש סאד זא ,ןײלַא רימ ךיז טכוד סע ןעד ;ןעװעג ױזַא רימ טימ ךילקריוו

 טפָא סאד ,ןעטכעלש םוצ קרַאטש יוזא טקריװ ןוא םייוו ױזַא טהעג קילגנוא ןיימ ןופ
 ערָאלק סעדעי רעילרעפ ןוא טרענייטשרעפ איו -- ןעליװ ןיימ ןענעג -- ףיא רעו

 עטייל ערעדנַא סאד ,ןופרעד ךיא סעילש סאד ןוא {  ןעגנוניזעב עלַא וא ?היפענ

 ףיא ןעכאז א ריפ סָאװ ,םיתפומ ןוא תיתוא טימ רימ ןעזייוועב ןוא רימ סע ןעגָאז

 ךיא סָאװ ,סעלַא .ןָא ךימ ןעּפַאכ סעמזַאּפס עדליװ עכילקערש עזיד ןעוו ,ףױא והט
 סלַא ןוא ,לאזקיש ןיימ טסיזמוא ךולּפ ןוא נָאלק ךיא סאד ,זיא ,ןַאהט ייברעד ןעק

 ןעדעי ןופרעד ךאזרוא איד ךיא להעצרע טייהנעניזטבנוא ןיימ  ריפ גנונידלושטנע

 איד ןערהאפרע ןעשנעמ ענולק ןעװ םורָאװ ;ןערעהסיוא איז ליװ סָאוו ,םענייא
 רימ ןענעק יז ןעוו ןוא ,,ןעגנוקריוו ערהיא רעביא ןרעדנואוו טינ ךיז יז ןעלעוו ,ךאזרוא

 גנוטכארעפ רעייז ןוא ןעמאדרעפ טינ סנעטסנינעװ ךימ יז ןעלעװ ,ןעפלעה טינרָאג
 ןיימ טימ ריילטימ ןיא ןעלדנַאװרעפ ךיז טעװ סעטזַאּפס עדליוו ענעגושמ ענייט ןופ
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 איו קעווצ ןעגיבלעז םעד טיט רימ וצ טמוק ,ןעררעה עניימ ,רהיא ןעוו .קילננוא

 ,הטַאר ןעטונ רעיא טימ רעטייוו טהענ רהיא רעדייא סָאד ,ךייא ךיא טעב ,ערעדנַא

 טרעהעגנסיוא ןעבָאה איז טעװ רהיא ןעוו ןעד ;עטכישענ ןיימ ןערעהסיוא רהיא טלָאז

 סָאװ ,קילגנוא ןַא ןיא ןעטסיורט וצ ךימ ,הימ איד ןערָאּפשרעּפ טכייללעיפ רהיא טעוו
 * ןרעטכיילרעפ טינ ןעק טסיורט ןייק

 ןייז ןופ ןעכַאזרוא איד ןערעה טלָאװעג קרַאטש רהעז ןעבָאה ערייב יז איו יוזא
 ןעלהעצרע סָאד יז לָאז רע ןעטעבעג םהיא יז ןעּבאה ,ליומ םענענייא ןייז ןופ קילגנוא
 רעדָא ןעמלעה וצ ןעכוז טינ םהיא ןעלעו אייז סָאד ,טרעכיזרעפ םהיא ןעבָאה ןוא

 ,ןעלעוו טינ ןיילַא טעװ רע עכלעוו ,ךאז ןייק טיט ןטטסיורט

 "ענ עהטרעװסנרעיודעב ןייז טלהעצרע ןַאד אייז טאה רעטיר רעגירעיווט רעד
 טימ אייז טָאה רע איװ ,עקירדסיוא ןוא רעטרעוו עגיכלעז איד טימ טעמכ עטכיש
 רעכוטסַאּפ-נענעיצ איד רַאפ ןוא ץטָאכיק ןָאד רַאפ טלהעצרע קירוצ געט עגינייא

 ןָאד ןענעװ ןוא דַאבַאסילע רעטסיימ ןענעו ,ןערָאװעג ןעסירעגרעביא זיא איז זיב

 ָאד ןיוש זיא סע איו ,טפאשרעטיר רעד ןופ ערהע איד ןעטער וצ קשח ס'טָאכיק

 תעגושמ ןייז טּפַאכעגנָא טינ ץָאינעדרַאק רעבָא טָאה לָאמ סעזיד ,ןערָאװעג טלהעצרע

 וצ ןעמוקענ זיא רע סלא .עדנע זיב עטכישטנ ןייז ןעקהעצרע טנעקעג טָאה רע ןוא

 םעד ןיא ןענופעג טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד ןעכלעװ ,ףעירב-עבעיל םעד ןופ עטכישענ רעד

 ףױא ךָאנ םהיא טקנעדעג רע סָאד ,טגָאזעג רע טָאה ,ןעילַאנ ןופ סידַאמַא ןופ ךוב

 : ױזַא ןענַאטשעג זיא םהיא ןיא סָאד ןוא ,גינעווסיוא

 .ןָאינעדרַאק וצ .ַאדניצול

 ךימ ןטניהמיױונ עכלעוו ,תולעמ עיינ סיוא ריד ןיא ךיא ןיפעג גָאט ןעדטי;
 איד ןעבעג רימ טסליו אוד ןעװ .ןעצעש וצ רהעמ רעמיא ךיד ןעגניווצ ןוא

 ןעפרַאד טינ לָאז ערהע ןיימ סָאד ױזַא ,טעטכילפרעפ ןייז וצ ריד טייקכילגעמ -

 ןוא ףיד ןעק רעכלעװ ,?עטָאּפ ַא בָאה ךיא ,ןָאהט טבייל סע וטסנעק ,ןעדייל
 ןייד ןעגירעירפעב טעװ ןוא ןערעטש טינ שנואוו ןיימ טעוװ רע ןוא ,ךימ טבעיל

 ףיא איו א ,טסנָאז אוד איװ ךילקריו ךימ טסצעש אוד ןעװ ,שנואוו

 *,ביולנ
 בָאה ךיא איו ,דנַאה ס'אדניצול ןעטטב וצ ןעניואוועּב ךימ טָאה ףעירּב רעזיד,

 ,גנוניימ ס'ָאדנַאנרעּפ ןָאד טקראטשרעפ סָאד טָאה ףעיוב רעזיד ; טלהעצרע ןיוש
 ; םלעוו רעד ןופ ןעיורפ עטסגידנעטשרעפ ןוא עטסנילק איד ןופ ענייא זיא איז סָאד

 וצ ףילקילגנוא ךיס שנואװ םעד טקעװרע םהיא ייב טָאה ףעירב רעזיד ןעבע ןוא
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 ס'אדניצול סָאד ,טגָאזעג םהיא בָאה ךיא ,ןערָאװענ טליפרע זיא רעניימ רעדייא ,ןטכַאמ

 ןייז ןעטעב םהיא ייב לָאז רעטָאפ ןיימ סָאד ,םעד ףױא טרַאװעג רָאנ טָאה רעטָאפ

 ןענעװ םהיא הטומ םעד טָאהעג טינ רעבָא בָאה ךיא ,ךימ ריפ דנַאה ס'רעטכָאט

 ; םינביולרע ןייז ןעבענ טינ רימ טעװ רע ,טַאהעג ארומ בָאה ךיא לייוו ,ןעטעב וצ םעד

 ,רעטקארַאכ ,רנאטש ס'אדניצול ןענעג ןעבָאה סעּפע טנעקענ טָאה רע לייוו טינ
 ףיז טלָאװ ןעינַאּפש ןיא עילימַאפ עדעי עכלעוו טימ ,טייהנהעש ןוא טייהנעמָאקלָאפ

 ,נלָאװעג טָאה רע סָאד ,טנעכערעג בָאה ךיא לייוו רָאנ ,טרהעעב ןענופעג רהעמ לעיפ

 ג ;צרעה רעד סָאװ ןעסיוו טעוװ רע זיב ,ןעהטַארייהרעּפ טינ רעהירפ ךימ לָאז ךיא זא

 ףיא סָאד ,טנָאזעג םהיא באה ףךיא ,ץרוק .ןָאהט וצ רימ טימ טנעכער ָאדרַאקיר

 ןענעוו סלייהט רעטָאפ ןיימ טימ ןעדער וצ םעד ןענעוו הטומ ןייק טאהעג טינ באה

 זָאלהטומ טכַאמעג ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעכאז ערעדנַא ןענעוו סלייהט ןוא דנורג ןעזיד

 ןענייש איז סָאד איו ,ןערעלקרע טנעקענ רעטײװ טינ ןיילַא רימ בָאה ךיא עכלעוו ןוא

 ןָאד .ןערעװ טליפרע טינ לָאמ ןייק טעװ שנואוו ןיימ סָאד ,להיפעגרָאפ ַא יז וצ

 וצ רעטָאפ ןיימ טימ ךיז ףױא טמהענ רע סָאד ,טרעפטנעענ רימ טָאה ָאדנַאנרעמ
 ...רעטָאפ ס'אדניצול טימ ןעדער לָאז רע זַא ,ןענעוועב וצ םהיא םוא ,ןערער

 !ַאליס רעכילדנעש !ַאניליטַאק רעמַאזױרג !סוירַאמ רעגיציינרהע א;
 !ןאילי רעניטכױכַאר !ָאדיללעװ רעשירעהטעררעפ !ןָאלַאלַאג רעשירענירטעב

 !רעהטעררעפ רעשירעגירטעב ןוא רעניטכיזכַאר ,רעמאזיױרג !סַאדוי רעניטכיזבַאה

 ןוא .יירפ ױזַא ריד טאה רעכלעוו ,רעכילקילננוא רעזיד ןָאהטענ ריד טָאה זייב א ריפ סָאװ

 ? טנירייילעב ךיד רע טָאה סָאװ טימ ? ץרַאה ןייז ןופ עסינמייהעג איד טקעדטנע ןעפָא

 ,ןעבעגענ ריד רע טָאה תוצע ריפ סָאװ וא טנָאזעג ריד רע טאה רעטרעװ עכלעוו
 ? ןעצונ ענייד ןוא ערהע ןייד ןרעסערגרעפ וצ ןעוועג טינ ןענייז סָאװ

 ע:באמענסיוא ןַא ךָאד זיא סע ? רעכילקילננוא ךיא ,ךיא גָאלק םוראוו רעבַא,
 ףיורעה זנוא ףױא טפראו לזמ רעטכעלש רעד עכלעו ,ןעקילננוא איד סָאד ,ךאז

 ןערעוו ןעטלַאהעגבָא טינ טּפַארק עשידריא ןייק ךרוד ןענעק ןעמָארטש עקראטש ןיא

 ,טבַאדעג סע טָאה רעװ !ןערעװ ןעטכַאהרעּפ טינ דנַאה עכילשנעמ ןייק ךרוד ןוא
 ןעבלעוו ,ןַאמ-לעדע רעגידנעטשרעפ-כיוה ןוא רעניטריבעג-כיוה א ,ָאדנַאנרעפ ןָאד סַאד

 טבעילדנענעג ןנ ג ירק טנעקענ טלָאװ רעכלעוו ןוא עטסנעיד עלעיפ ןָאהטענ בָאה ךיא

 גיצנייא .ןיימ ןטבױרגעװַא ,טגָאז ןעמ איו ,רימ ייב לָאז ,טלָאװענ רָאנ טלָאװ רט ואוו

 ? ןעסעזעב ךָאנ סע בָאה ךיא רעדייא ,עלעפעש

 ,זָאלטכורפ ןוא זָאלצונ טצעי ןענייז יז לייוו ,ןעקנַאדענ עזיד טימ געווא ךָאד,
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 רעגירעיורט ןיימ ןופ םידָאפ םענעסירעגרעביא םעד ןעמהעננָא רעדעיװ טצעי לעװ ךיא

 | ,עטכישעג
 ןיא ןענַאטשעג םהיא ןיב ךיא סָאד ,טקנעדענ טָאה רעכלעו ,ָאדנַאנרעפ ןָאד,

 - ןעקיש וצ ךימ ןעסָאלשעב טָאה ,קנאדעג ןעטכטלש ןוא ןעשלַאפ ןייז ןערהיפוצסיוא געוו
 ןעלהָאצעב וצ ,דלעג סָאד ןענניירב וצ םהיא ץורית םעד טימ ,רעדורב ןרעטלע ןייז וצ
 ןייז ןערהיפוצסיוא ןוא ןרעטייוורע וצ ךימ סוא טָאה רע עכלעוו ,דרעפ סקעז איד ריפ

 "רעפ רימ טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,נָאט ןעגיבלעז םעד טפיוקעג ננאלרעפ ןעטמאדרעפ

 ןטסייהעג טצעי רימ טָאה רע עכלעוו ריפ ןוא רעטָאפ ןיימ טימ ןעדער וצ ןעכָארּפש

 ךיא ּבָאה ? טײקשלַאפ עזיד ןהעזסיורָאפ טנעקענ ךיא בָאה ,דלענ סָאד ןעגניירב

 "נעגיױא ןיב ךיא אברדַא ;טינ סיװעג ,ןיינ ? ןעלעטשרָאפ וליפא טנעקעג רימ סָאד

 ןעוועג רוחסמ םענהעש םעד טימ ןיב ךיא לייוװ .,ןעזײרוצבָא טיירעב ןעוועג ךילקילב

 בָאה ןוא ן'ַאדניצוק טימ טדערעג טכַאנ עניבלעז איד ךָאנ בָאה ךיא ,ןעדעירפוצ רהעז

 רעכיז ןעק איז סָאד ןוא ,ץָאדנַאנרעפ טימ טדערעגבָא בָאה ךיא סָאװ ,טנָאזעג רהיא

 .ןערעװ טליפרע ןעלעוו ןעננַאלרעּפ עטכערעג א עטוג ערעזנוא סָאד ,ןעטרַאװרע

 ,ךיא איו נינעו ױזַא טסואוועג טייקשלַאפ סיָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ טָאה איז איו ױזַא

 סאד ,טבױגגעג טָאה איז ליײװ ,קירוצ ןעמוק דלַאב לָאז ךיא ןעטעבענ ךימ איז טָאה

 שנואוו רעזנוא ןעגעֶוועּב וצ ןערהיא םוא רעטָאפ ןיימ ןופ טרָאװ ןייא גיהטיונ רָאנ זיא סע

 ןעבָאה רעטרעוו עזיד ייב רעבָא ,ןעוועג זיא סָאד ױזַא איו טינ סייוו יא .ןעליפרע וצ

 - ,ושל רעד ןעמונענבָא רהיא טאה סע ,ןעניוא איד ןיא ןערערהט טלעטשענ רהיא ךיז

 טָאד ,ןהטזעגסיוא טאה סע להאװבָא ,טרָאװ ןייק ןעדער טנעקעג טינ רהעמ טָאה איז

 רעביא טניוטשרע ןערָאװעג ןיב ךיא ,ןענָאז וצ טָאהט: םעלעיפ דָאנ רימ טאה איז

 ,טקרעמעב טינ רהיא ןָא סָאװ יזא ְךָאנ באה ךיא לייװ ,ננוניישרע ענעטלעז עזיד

 וצ רהיא טימ טייהנעגעלעג איד ןוא קילג סאד טָאהעג גָאה ךיא אי טּפָא ױזַא ןעד

 טינ לָאמניײק זיא ןוא גיטסול ןוא ךילהערפ רָאנ ןעוועג ךערּפשענ רעזנוא זיא ,ןעדער

 ,עהורנוא רעדָא טכַאדרעּפ ,טכוזרעפייא .,ןעצפיז ,ןערערהט ךרוד ןערָאװעג טרעטשעג

 טקנעשעג רימ איז טאה לעמיה רעד סאד ,ךילקילנ טצטשעג רעמיא ךימ באה ךיא

 רהיא טרעדנואװעב בָאה ןוא ןח רהיא טצעשעג ךיוה באה ךיא ;עטבעילענ ַא ריפ

 ?סנעביוק עדעי טבױלעג טייז רהיא ןופ טאה איז ןוא רוטַאנ עכילרהע ןוא דנַאטשרעּפ

 רימ ןעבאה ביירטרעפ-טייצ ריפ .רימ ןיא ןענופעג טאה איז עכלטוו ,ךַאז עהטרעוו

 םינבכש ערעזנוא ןופ ןעטייקגיניילק ענעדעישרעפ טלהעצרע ערערנַא איד ענייא ךיז
 בלַאה איו ,טביולרע טינ רהעמ לָאמניק ךימ באה ךיא עכלעוו ייב ,עטנַאקעב ןוא

 ,ןעפיק עניימ וצ ןעקירד-צרצ ייז וא דנעה ענהעש ערהיא ןעמהענוצנָא רלַאװג טימ
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 סע ןעבאה ,טרײשעגבָא זנוא ןעבָאה עכלעוו ,סעטארג עגידדעינ עגנע איד איו טייוו יוזא

 איז טָאה ,עזיידבָא רענירעיורט ןיימ ןופ גָאט םעד ראפ טכאנ,רעד ןיא רעבָא ,טביולרע
 ײעגנוא עזיד ףרוד ןיב ךיא ןוא ,ןעצפיז ןוא ןערערהט טימ דעישבָא ןעמונעג רימ ןופ

 ,טשימוצ ןוא טרעדנואוורעפ ןטרָאװעג רטיורט ןוא ץרעמש ןופ ןעננוקירדסיוא עבילנהעוו

 טמוק סעלַא סָאד זַא ,טנעבערעג ךיא באה ןרעטשוצ וצ םינ גנונפָאה ןיימ רעבָא םוא

 ןעדייש ן'ייב ןעלהיפ עטבעילענ עכלעוו ,ץרעמש םעד ןופ ןוא עבעיל רעקרַאטש ןופ

 ץרעה ןיימ ,עזייר ןיימ ףיוא סיורעה ךיא ןיב הטימענ ןערעווש ַא טימ ןוא ניריורט  ,ךיז

 ּבאה ךיא סָאװ ,טסואווענ טינ ןיילא בָאה ךיא .,גיהורנוא ןוא טנרָאזעב ןעוועג זיא

 ערָאלק ןעװעג ןענייז סָאד ;טכַאמעג ניחורנוא טאה ךימ סָאװ א טעטכריפעג
 "רע טאה ךימ סעבכלעװ ,קילגנא סָאד טעטיירעגנָא ןעבָאה עכלעװ ,סנטכייצ

 ,טעטרַאװ
 ןעבענעגרעּביא בָאה ,תוחילש ןיימ ןופ טרָא םעד ףוא ןעמוקעננָא ןיב ךיא;

 ןעמונעגפױא ןייּפ רהעז םהיא ןופ ןיב ןוא ףעירב ןיימ רעדורב ס'אדנַאנרעפ ןָאד

 ןעליוו ןיימ ןענעג ןעד ;ןעזָאלעגנעװא לענש ױזַא טינ ךימ טאה רע רעבָא ,ןערָאװעג
 ,נָאצרעה רעד סאד ,טיהעג רעבָא טָאה ןוא געט טכַא ןעטרַאװ ןעטעבענ ךימ רע טאה

 רע סָאד ,ןעבעירשעג םהיא טָאה רעדורב ןייז לייוו ,ןהעז טינ ךימ לָאז ,רעטָאפ ןייז

 רעבָא זיא סעלא סָאד ,רעטָאפ ןייז ןופ ןעסיוו םעד ןהָא דלעג סָאד ןעקיש םהיא לָאז

 טלהעפעג טינ רכעג ןייק טאה רעדורב ןייז ןעד ,דיירסיוא רעשלַאפ א ןעוועג -

 ךימ גונעג ןעוועג זיא להעפעב רעזיד .ןעניטרעפבָא ךיילג טנעקענ ךימ טָאה רע א
 וצ גנַאל ױזַא ךילנעמנוא ןעמוקענרָאפ רימ ןיא סע לקייוו ,םַאזרָאהעגנוא ןעכאמ וצ

 עזָאלעגרעביא איז בָאה ךיא לייוו טּפױהרעביא ,ן'אדניצול ןופ גנודייש איד ןעגארטרעד

 רעבָא ךיא בָאה רענטיד רעײרט סלַא ;דנַאטשוצ םענעגָאלשעגרערעינ אזא ןיא

 ,דנוזעג ןיימ ןעטסָאק רימ טעװ סָאד זַא ,טלהיפענ בָאה ךיא להָאװבָא ,טנלָאפעג

 ןוא ןַאמ ַא טכוזענּפױא ךימ טאה ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ גָאט ןעטרעפ םעד ףיוא רעבָא

 רעד ןופ טנעקרעד ךיילג בָאה ךיא איו רעכלעוו ,ףעירב א ןטבענעגרעביא רימ טאה

 ךיא ,טפירשדנַאה רהיא ןעוועג זיא סע ןעד ,ץַאדניצול ןופ ןעוועג זיא ,טפירשפיוא
 סעּפע זַא ,טלעפייווצעג טינ בָאה ךיא לײװ ,סענרעטיצ טימ טנעפעעג .םהיא באה
 רהיא ןופ ןיב ךיא ןעוו ,ןעביירש וצ רימ ןעננואווצענ איז טָאה סעכילנהעוועננוא

 רחיא טימ ךימ באה ךיא ןעוו ןָאהטעג ןעטלעז רָאנ ךױא סע טאה איז לייוו ,טזייררעפ

 ףיא בָאה ,ועזעלעג ףעירב םעד בָאה ףיא רערייא ,טרָא ןעניבלעז םעד ףיוא ןענופענ

 גנַאל איו ןיא ןעטלַאהרע םהיא טאה רע ןעמעוו ןופ ,רענניירברעביא םעד טנערפענ

 רהעפעגנוא ןיא רע סלַא סָאד ,טרעפטנעעג רימ טָאה -רע ,סנעורעטנוא ןעװעג רע זיא
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 טימ רעדָא ,ןעגירייהטרעפ וצ ךיד דרעווש א ךיא בָאה ,ןעליפרע וצ ןעכערּפשרעפ ןייר
 | "ןענעג זנוא טהעטש לאוקיש טָאד ןעוו ,ןטברַאטש וצ ריד

 ןעמ ןעד ,טרעהעג רעטרעװ עטצעל עניימ טאה איז סָאד ,םיוק ביולנ ךיאק
 ןופ טכַאנ איד ,טעטרַאװרע איז טָאה ןתח רעד לייוו ,ןעפורענבָא גנילצולּפ איז טָאה
 ,ןעננַאנעגרעטנוא טצעי זיא קילנ ןיימ ןופ ןוז איד ,ןעמוקעגנָא טצעי זיא ץרעמש ןיימ
 ןיב ךיא ,דנַאטשרעפ ןייז טסייג ןיימ ןוא ןייש רהעז ןערָאלרעּפ ןעבָאה ןעניוא עניימ

 ךימ רעדָא ןעטערטוצניירעה וה רהיא ןיא דנַאטש ןיא ןעוועג טינ סיואכרוד סננַאפנָא

 סע גיהטענ איװ ,טכַאדעב ךילדנע ךימ בָאה ךיא סלַא ךָאד ;טרָא ןופ ןערהיר וצ

 תוחכ עניימ ןעמונעגנעמאזוצ ךיא בָאה ,ייברעד ןייז לָאז ךיא זַא ,לַאפ ןערעי ןיא זיא
 ױזַא ןוא ,זיוה ס'ַאדניצול ןיא ןעננאנעגניירעה ןיב ןוא טנעקענ באה ךיא איו טוג יוזַא
 זיא זוה ןיא רעדעי ןוא רעגנעגנייא ןוא גנענסיױא עלַא טסואווענ ָאד בָאה ךיא איו

 ,טקרעמעב טינ םענייק ךיא בָאה ,ןעגנוטיירבוצ איד טימ טגיטפעשעב קרַאטש ןעוועג
 ןעדנוריבלַאה ַא ןופ ןעגנַאהרָאפ איד רעטניה טקרעמעבנוא טקעטשרעפ ךימ באה ְךיא
 ןהעז טנעקעג טקרעמעבנוא בָאה ךיא ואוו ,הלכ רעד ןיפ לַאַאז םעד ןיא רעטסנעפ

 ץרעה ןיימ איװ ןרעדליש ןעק רעװ .ןעגנַאגעגרָאפ זיא לאאז םעד ןיא סָאװ ,סעלַא
 ,ןעננוטכַארטעב איד ,טנעוועב ךימ ןעבאה עכלעוו  ,ןעקנאדעג איד ,טּפַאלקענ טָאה
 סאד ,לעיפ זַא ןוא טשימשוצ ױזַא ןעוועג ןענייז אייז ? טכַאמטנ באה ךיא עכלעוו

 - ,לַאאז ןיא ןעמוקעגניירעה זיא ןתח רעד ,ץרוק  ;ןעכערּפשיסױא טינ רָאג יז ןעק ךיא
 טעטיילנטב םהיא טאה תודע סלַא .גנודיילק רעכילנהעוועג ןייז ןהֶא ןוא ץוּפ ןהָא
 טינ רענייק ךיז טאה רעניד איד רעסיוא ןוא דניק-רעטסעווש רעכילּבייל א ס'אדניצול

 ןופ ןעמוקעגניירעה ַאדניצול זיא םורעה עלייוו עניילק א ןיא / ,לאַאז םעד ןיא ןענופעג

 ,סנירענעיר"רעמַאק אייווצ ןוא רעטומ רהיא ןופ טעטיילנעב ,רעמיצ ןעטנעהָאנ ַא

 רהיא ריפ טסַאּפענ ךיז טָאה סע איוו ,טכַארּפ רעלַא טימ טצוּפענ ןוא טעדיילקעג

 טכלעוו ,ענינעי איד ריפ טסַאּפעג ךיז טאה סע איו ץוא טייהנהטש רהיא ןוא דנַאטש
 / לעדַא וא טייקנהעש ןופ רעטסומ סערהַאװ סלַא ןעטכַארטעב טנעקענ טָאה ןעמ

 נוצנַא רהיא טבױלרע טינ רימ ןעבָאה טייקטשימוצ ןוא גנוגערפיוא עקרַאטש ןיימ

 ,רעדיילק ערהיא ןופ ןעבראפ איד ןעקרעמעב טנעקעג רָאנ בָאה ךיא ,ןעטכארטעב וצי
 רענייטש ערעייהט איד ןופ ץנַאלנ םעד ןוא ,סייוו ןוא הטױװ-סַאלב ןעוועג ןענייז עכלעוו
 רעכילרעה לעיפ ךָאד ;ננודיילק רעצנאנ רהיא ןופ ןוא ץוּפיּפָאק רהיא ןופ גנורעיצ ןוא

 ןעבאה עכלעוו ,רָאָאה ענהעש ערהיא ןופ ןעקָאל ענעדלָאנ איד טצנעלגענ ןעבאה

 ןענייז עכלעוו ,ןקעקַאפ רעיפ איד ןופ ןייש םעד ןוא ץוּפ ןעצנַאנ רהיא ןעּפָארטרעביא

 טסלָאז םורָאװ = ! עהור ןיימ ןופ דנייפ-טריוט אוד ,סינטכעדעג ָא- ,לֵאַאז ןיא ןעוועג
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 "נוא רהיא ןופ ץנַאלג ןעלופ םעד ןיא ןידנייפ עטרעטענרעפ ןיימ טצטי ךָאנ רימ אור

 ,ןעוועג רעסעב טינ סע טכָאװ .ןעניוא עניימ רַאפ ןעלעטש טייקנהעש רטכילכיילנרעפ

 ,ןָאהטעג טָאה איז סָאװ ,טנייצעג ןַאד רימ טסלָאװ אוד ןעוו ,גנורעניארע עמאזיורג
 טינ ןעוו גנונידיילעב רעכילצרעמש רעד ןופ דייהרעטציירעגפיוא ןענעק לאז ךיא םוא

 ? ןעבעל ןיימ ןופ עדנע ןַא ןעכאמ סנעטסגינעוו ןעמהענ עכַאר

 ןער ;ןעכאז עניטייז עזיד ןערעה וצ ,ןעררעה עניימ ,גידלודעננוא טינ טרעוו;

 טימ ןרעדליש ןעפרַאד רעדָא ןענעק לָאז ךיא עכלעוו ,עכלטזַא טינ ןענייז ןעדייל עניימ
 ןיימ ךָאנ טנעידרעפ ךַאז ענלעצניוא עדעי ןעד ,גנונדרָא טימ ןוא רעטרעוו ענינעוו

 *ןערעוו וצ טדערעגמורעה גנַאל ךָאנ גנוניימ

 ױזַא אייז זיא גנולהעצרע ןייז סָאד ,טרעכיזרעפ םהיא טָאה רעכילטסיינ רעד

 עטסנעלק איד וליּפַא טרעהעגסיוא ןעגינגרעפ טימ ןעּבאה ייז סָאר ,גילייווגנאל גינעוו

 סָאד ,ןרעדנָאז ,ןהעגייבראפ טינ יז לָאז ןעמ סאד ,ןענעידרעפ יז לייוו ,ןעטייהלעצנייא

 ןופ ןעכַאז"טּפױה איד איו טיײקמַאזקרעמפיוא לעיפ ױזַא טימ ןערעהסיוא ייז לָאז ןעמ

 ,עטכישעג ןייז
 טלעמַאזרעפ ןעוועג ןענייז עלַא סלָא ,טגַאזעג רעטייוו ָאינעדרַאק טָאה *,ָאזלא;

 ערייב ןופ דנעה איד ןעמונעג טָאה ןוא ןעמוקענניירעה רעכילטסיינ רעד זיא ,לָאאז ןיא

 ,ןָאהט וצ לַאּפ ַאזַא ןיא ךיז טרעדרָאפ סע סָאװ ,סָאד ןָאהט וצ םוא ,עטבָאלרעּפ

 רעכלעוו ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד ןררעה םעד רהיא טליװ ,ַאדניצול ןייליירפ , ;ענַארּפ רעד ייב

 רעזנוא ןופ טָאבעג םעד ךָאנ ,ןַאמ ןעכילצעזעג א ריפ ןעבאה ,ךייא רַאפ ָאד טהעטש

 ןעגנַאהרָאפ איד ןעשיווצ ּפָאק םעד טקעטשעגסיורעה ךיא בָאה 2?עכריק רענילייה

 ,הטימעג ןעטשימוצ א טימ ןוא ןרעױא עמאזקרעמפיוא טימ טרעהעגוצ ךימ באה ןוא

 לייהטרוא ןיימ טעטרַאוװרע רהיא ןֹופ ךיא באה ָאד לייוו ,ןרעפטנע טעװ ַאדניצוכ סָאװ

 הטומ נונעג טאהענ טלָאמַאד ךיא טלָאװ יאולה !ְךַא ,ןעבעל רעדָא טדיױט ףיוא
 סָאװ קנעדעב ,ַאדניצול ,ַאדניצול, :לוק ץפיוא ןעפורוצסיוא ןוא ןעגנירּפשוצסױרעה

 אוד סָאד ,ךיד רעניארע ;גידלוש רימ טסיב אוד סָאװ ,טינ סעגרעפ ,טסוהט אוד

 רעד סָאד ,קנעדעב .ןרעדנַא ןייק וצ ןערעהעג טינ טסנעק אוד ןוא רימ וצ טסרעהענ

 רעטצטל רעד ןייז טעװ ,טרָאװיַאי ןייד סױרַא טסדער אוד ןעכלעוו ןיא ,קילבנעגיוא

 קילנ ןיימ ןופ רעבױר אוד !ָאדנאנרעפ ןָאד רעהטעררעפ אוד ,ַאה .ןעבעל ןיימ ןופ
 ?אוד טסָאה סעיזנעטערּפ ריפ סָאװ ? אוד טסליװ סָאװ ,עהור ןיימ ןופ רעדרעמ ןוא

 ןייד ןופ קעיצ םעד ןעכיירגרעד געוו ןעכילרהע ןַא ףיוא טינ טסנטק אוד סָאד ,קנעדעב

 ,טצעי !רַאנ ךיא ַא .,ןאמ רהיא ןיב ךיא ןוא הלכ ןיימ זיא אאניצוכ ןעד ,גנאלרטפ

 קילבנעגױא ןעשיטירק םעד ןױש באה ןוא טרעטייורע רֶהיא ןופ ןיִב ךיא ןעוו
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 טינ בָאה ןוא ןָאהט טלָאזעג סלָאמַאד בָאה ךיא סָאװ ,םע ןופ ךיא דער ,ןעסעגרעּפ
 םעד ןעמהענגעװַא רימ ןופ ןעזָאלעג בָאה ךיא איװ םעדכָאנ ,טצעי ,ןָאהטעג

 עכַאר טנעקעג טלָאװ ךיא ןעמעוו ןופ ,רעביור םעד ףךיא ףולפרעפ ,ץַאש ןעטסרעייהט
 טצעי בָאה ךיא איװ ןָאהט וצ סע הטומ לעיפ ױזַא טאהעג טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעמהענ

 רעדנואוו ןייק זיא גידעקערש ןוא םוד ןעוועג סלָאמַאד ןיב ךיא ןעוו ,ןענַאלקעב וצ ךימ

 ! טייקניניזנהַאו ןוא הטרח ,טייקגיהטומנוא ןיא טצעי טכַאמש ךיא סָאװ טינ

 ; ןעטרַאװ גנאק ןעזָאלעג ןעכילטסייג םעד רעפטנט רהיא ףוא טָאה ַאדניצול;
 רהיא ןעהעיצ רעדעװטנע טעװ איז סָאד ,טכַאדעג רעמיש ךאנ בָאה ךיא סלַא רעבָא

 וצ יירפ ךיז םוא ,ליומ רהיא ןענּפע וצ דעדָא ,ןעטלַאה וצ טרָאװ רהיא םוא ,זעיּפש

 עמיטש רעכַאוש א טימ טנָאז איז איו טרעהעג ךילדנע ךיא בָאה ,ךימ ריפ ןערעלקרע
 ןעבעגעגרעביא רהיא טאה רע .ָאדנאנרעפ טנָאזעג ךיוא טאה עניבלעז סָאד "אי;

 ןעגנַאנעגוצ זיא ןתח רעד .גיווע ףוא ןעדנוברעפ ןערָאװענ ןענייז אייז ןוא גניר םעד
 רהיא וצ דנַאה רהיא טקירדעג טָאה עכלעו ,הלכ ןייז ןעמהענוצמורעה רעטנעהענ

 טנעק רהיא ,רעטומ רהיא זופ סמרָא איד ןיא ןעלַאפעג גיטכעמנוא זיא ןוא ץרעה

 רַאי עכילקילגנוא סַאד לייוו ,הטומ וצ ןטרָאװעג ןַאד זיא רימ איו ,ןעכעטשרָאפ ךייא

 עניימ עלַא טרעטשרעצ לָאמנײא ףױא טָאה ,טרטהעג בָאה ךיא םעכלעו ,טרָאװ
 רימ ןופ ןוא ןעניל ריפ ןעכערּפשרעפ ןוא טרָאװ ס'ַאדניצול טכאמעג ,ןעננונּפָאה

 ןעזיד ןיא בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ןעננַאלרעד וצ רעדעיװ טייקכילגעמ איד טביורענגעװַא
 ,טביולנענ ּבָאה ךיא ןוא ןעזָאלרעּפ ךימ טָאה דנַאטשרעּפ ןיימ .ןערָאלרעּפ קילבנעגױא

 ךימ טָאה עכלעוו ,דרע איד ןוא ,ןעפרָאװעגנעװַא ךימ טָאה ןײלַא לעמיה רעד סָאד

 ןעבעג טלָאװעג טינ רימ טָאה טפול איד ןעד ,רנייפ ַא ןערָאװענ רימ זיא ,ןעגָארטעג
 ןייק ןעבעג טלָאװעג טינ רימ טָאה רעסאוו סָאד ןוא ןעצפיז עניימ ריפ ףָאטש רהיא

 ױזַא ,טרעקאקפענ רימ ןיא טָאה רעייפ סָאד רָאנ -- ןטרערהט עניימ ריפ טײקסַאנ

 ס'אדניצול ,טכָאקעג װא טנערבעג סעלַא רימ יב טאה האנק א סעכ ןופ סָאד

 רהיא טנעפעעג טָאה רעטומ רהיא ןעוו ןוא ;ניהורנוא טכַאמש; ןעדעי טאה תושלח

 סעכלעוו ,רעיּפַאּפ ַא ןענופעג ןעטרָאד איז טָאה ,טפול ןעכַאמ וצ רהיא םוא םיזוב
 ןייש םעד רַאפ ןעזעלעגכרוד סע טָאה ,ןעמונטנוצ ךילקילבנעניוא טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד

 -לעטַאפ א ןיא ןָאהטעג ףרָאװ ַא םעד ְךָאנ ךיז טָאה ןוא לעקַאפ םענעסקעוו א ןופ
 -יקעב טינ ,ןעקנַאדעג ןיא טפעיטרעפ דנַאה איד ףיוא ּפָאק םעד טציטשעג ,?הוטשי

 ןייז ןרעטנומוצפיוא ,טעדנעװעגנָא טָאה ןעמ עבלעוי ,היס רעד ןענעוו ךיז גידנרעמ
 ךיא בָאה ,ןענָאלשרעד ױזַא ןהעזענ זױה ןיא ןעמעלַא בָאה ךיא סלֶא .תושלח ןופ הלב
 - ןעקרעטעב ךימ טעוו ןעמ ןעוו לֵאפ ןיא ןעסָאלשטנע גידנעייז ,ןעקורצסיורעה יט טנַאװש
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 ןרָאצ ןעמכערעג ןיימ ןענעקרענא טעװ טלעוו איד סָאד ,ןעכַאמוצנָא תורצ לעיפ ױזַא
 טייקניניזטכייל רעד ןיא ףווא ןוא .ָאדנאנרעפ ןָאד ןעשלאפ םעד ןופ ףָארטש רעד ןיא

 טָאה .סָאװ ,לזמ ןיימ רעבָא ,טכַאמנוא ןיא ןענעלעג ךאנ זיא עכלעוו ,ן'ַאדניצול ןופ

 ןערייל ערעסערנ ךאנ ןעוו -- ןעטלַאהעב ןעדייל ערעסערג ךָאנ לעפייווצ ןהָא ךימ ריפ
 ,דנַאטשרעּפ לעסיב ַא ןעזָאלענרעביא ךָאנ סלָאמאד רימ טָאה -- ןעבענ רָאנ ןענעק
 ןיימ ןופ ןעמהענ וצ עכַאר טָאטשנָא וא ;ןערָאלרעּפ ןַאד טייז באה ךיא ןעכלעוו
 רימ ןענעוו טָאה רענייק לייוו ,ןָאהט טנעקענ טכייל באה ךיא סָאװ ,דנייפ ןעטסנרע

 ןערהעק וצ ןיילַא רימ ןענעג דנַאה ןיימ ןעמונעגרָאפ רימ ךיא באה ,טכַארטעג טינ

 ערערעווש ךָאנ ַא ,עי ,טנעידרעפ ןעבאה יז עכלעוו ,ףָארטש איד ןעבעגוצ ןײלַא רימ ןוא
 ץפיוא ייז טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעטילעג רימ ןופ ןעטלָאװ ייז עכלעוו ,איד איו ,ףָארטש
 עלַא וצ עדנע ןַא טכַאמ טדױט רעלענש ַא ןעד ;ןעבעל סאד ןעמונעגנעווא טרָא
 גידנעכַאמ טינ ,רעהפיוא ןַא ןהָא טעטדױט ןעבעל סעטרעטַאמענ א דנערהעוו ,תורצ

 יב ,ןַאמ םעד וצ ןעגנַאנעג ןיב ןוא זיוה סאד ןעזָאלרעּפ באה ךיא ,ץרוק ,טדיוט ןייק

 ןָאהטנָא ןעסייהענ בָאה ךיא ; רעיהט-ליומ ןיימ ןהעטש ןעזָאלענ בָאה ךיא ןעכלעוו

 .טדָאטש רעד ןופ ןעטירעגנעוַא םהיא ןופ דײשבָא ןייק גידנעמהענ טינ בָאה ןוא םהיא

 רצמוא ךימ טגאװעג טינ וליפא ךיא בָאה (םודס ןופ הכּפהמ רעד ייּב) טול איו ןוא

 םעד ףױא ןיילא ןענופענ ךימ בָאה ךיא סלַא ,(טדָאטש רעד דָאנ) רהיא ךָאנ ןעקוק
 רהיא ןוא ןעמונענמורעה ךימ טָאה טכַאנ רעד ןופ טייהלעקנוד איד ןוא דלעפ ןעיירפ
 ,ןעבָאה וצ ארומ ןעוועג טינ זיא סע לײװ ,ןעגָאלק וצ ןעטעבעג ךימ טָאה טייקליטש
 בָאה ןוא עמיטש ןיימ ןעביוהעגפיוא ךיוה ךיא בָאה -- ןערעה ךימ טעװ רעצימיא סָאד

 ףיא איו ױזַא ,ןעכולפ וצ ן'ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא ץאדניצול םוא גנוצ ןיימ ןעזָאלעג יירפ

 רימ ןעבָאה ייז עכלעוו ,עדנַאש איר ריּפ גנוגידעירפעב ןעבעגעג ךרודַאד רימ טלָאװ

 =טרַאה עשלַאפ ,ערַאבקנַאדנוא ,טמַאזיורג ן'ַאדניצול ןעפורעגנָא בָאה ךיא ,ןָאהטעגנָא

 ןערהיפרעפ ןוא ןעדנעלב ןעזָאלעגךיז טָאה איז לייוו ,עגיטכיזבאה טּפיוחרעביא ,עניצרעה
 וצ סע א רימ ןופ ץרַאה רהיא ןערהטסוצבָא דנייפ ןיימ ןופ םוחטכייר םעד ךרוד

 ןעטימ ןיא ךָאד ,,רימ סלַא טלעיּפשעג רעסעב טאה קילנ סָאד ןעכלעוו ,םעד ןעקנעש

 לייוו ,טנידלושטנע רעדעיױװ איז ךיא באה ןעגנוכולפ ןוא עפריוורָאפ עזיד ןופ םָארטש
 ןופ זיא עכלטוו ,ױרפננוי ַא ןטנעװעּב ךיז טזָאק טכײל איװ ;טקנעדענ ּבאה ךיא

 ייז ןעוו ,ןעגלָאפ וצ ייז ,טײקמַאזרָאהעג ןיא ליטש ןערָאװעג ןעגיוצרע ןרעטלע ערהיא

 ןעק איז ןעכלעוו ,ןַאמ סלַא ןָאזרעּפסנַאמ ןעטעדליבעג ןוא ןעכייר ַא רָאפ רהיא ןענָאלש

 ןעמ ןער -- ןעמָאנ רהיא ןעדַאש טינ ייברעד לָאז איז ואוו ,ןעגָאזטנע טינ דנַאה רהיא

 סָאד ,רערָא גולק טינ רעדעװטנע זיא איז סָאד ,ןעקנעד ןעזומ ייברעד ךָאד טכָאװ
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 ,טבַארטעג ףרעדעיװ ךיא בָאה ןַאד .עבעיכ רעדנַא ןַא ןיא ןעזָאלעגניײרעה ךיז טָאה איז

 ,ןעכערּפשרעּפ רהיא ןעבעגענ רימ טאה איז סָאד ,טרעלקרע טלָאװ איז ןעװ סָאד

 עטכעלש ןייק טכאמעג טינ טאה איז סָאד ,ןהעזעגנייַא ןרעטלע ערהיא ןעטלָאװ

 טאה ָאדנַאנרעפ ןָאד רעדייא ןעד ;ןעגידלושטנע טנעקעג איז ןעטלָאװ יז ןוא ,להאוו
 ןרטסעב ןייק ןעשנואוועג טינ יז ןעבאה ,רעטכָאט רעייז ןופ דנאה איד ןעטעבעג ייז ייב
 ןרעדנַא ןַא דנַאה רהיא ןעגנואווצענ ךיז טאה איז רעדייא ןוא ; ךימ סלַא איז ריפ ןַאמ

 ףיא ןעד ,ןעמונעגנָא דנַאה ןיימ ןיוש טאה איז סאד ,ןענָאז טנטסענ איז טאה ,ןעבעג וצ

 ריפ ןענָאז וצ ןעלַאפעגנייא רָאנ טלָאװ רהיא סָאװ ,סעלא טניטעטשעב דיירפ טימ טלָאװ
 ,עבעיל גינעוו סָאד ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיא ןיב ךילדנע ,הבוט רהיא

 סָאד ,טכַאמעג ןעבָאה ןעכַאז עכיוה ןוא ערהע וצ טסול לעיפ רעבָא ,דנאטשרעפ גינעוו

 ןיא ןוא טשיוטענ ףימ טאה איז ןעכלעוו טימ ,ןעכערּפשרעּפ סאד ןעסענרעפ לָאז איז

 ,ןעגנאלרעפ עקרַאטש עניימ ןוא גנונפָאה עטסעפ ןיימ ןעטלַאהטננָא רימ
 ךיא בָאה ,ןעלהיפעג עכלעזא טימ ןוא ןעגנופורסיוא עכלעזַא טימ טלעווקעג,

 עמוקעגנָא טייצ-נעגרָאמ ןיב וא טכאנ רעד ןופ לייהט ןענירביא םעד ןעטירעגכרוד
 טעזדנַָאלבענמורעה באה ךיא ןעכלעוו ןיא ,גרעב עזיד ןופ גנענכרוד איד ןופ םענייא ןיא

 ,עקנָאל ַא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא זיב ,געטש א ןהֶָא װא :עװ ַא ןהָא געט יירד ךָאנ

 בָאה ןוא ,טרָא ןעטסיװ ןעזיד ןיא טנעיל ,טייז רעכלעװ ןיא טינ סייוו ךיא ,עכלעוו

 ,ןעטסעהיור םַא ןענייז דלאוו ןופ גרעב איד ואװ ,רעכוטסַאּפ ענינייא טנערפעג ןעטרָאד

 םעד טימ רטהַא געװַא ךיילנ ןיב ךיא ןוא טרָא ןעזיד ףיוא ןעזעיװעגנָא רימ ןטבאה ייז

 ןופ טריוט ןעלַאפעג לעזע ןיימ זיא ָאד .ןענידנע וצ ָאד ןעבעל זיימ סולשטנע ןעטסטפ

 ןערָאװעג ןיוש זיא רע 2ייװ ,ביולג ךיא אי ,סיוועג רשפא דעדָא ,רעגנוה ןוא טייקגידימ

 תוחכ עניימ ,סופ וצ ןהעג טזומענ ןוש באה ךיא .אשמ רעניצוננוא ןייז ןופ דימ

 םענייק באה ךיא ,רעגנוה ןופ טכאמשרעפ ןערָאװעג ןיב ךיא ,ןעמונעגסיוא ךיז ןעבאה

 ןענעלעג ךיא ןיב דנַאטשוצ ןעזיד ןיא ,טגערפענכָאנ טינ םטגייק ךאנ באה ןוא טַאהעג טינ
 ךימ באה ךיא סלַא ןוא ,גנַאל איו טינ ןיילַא סייוו ךיא ,דרע רעד ףױא גנַאל טייצ ַא

 רעבָא באה ךיא ,טלהיפעג טינ רעננוה ןייק רחעמ ךיא באה ,ןעביוהעגפיוא רעדעיוו

 רימ ךילנײשרהַאװ ןענאה עכלעוו ,רעכוטסַאּפ ענינייא ןהעטש ןהעזענ רימ ןעבעכ

 ײז דנַאטשוצ ןעכלעו ןיא ,טנָאזעג רימ ןעבָאה יז ןעד ;הטױנ ןיימ ןיא ןעפלָאהעג

 ענעגושמ ןוא עגיניזנוא עלעיפ ױזַא טדערענ בָאה ךיא סָאד ןוא ,ןענופענ ךימ ןעבאה
 ,דנַאטשרעּפ םעד ןערָאלרעּפ באה ךיא סָאד ,טנייצרעביא ןעוועג זיא ןעמ סָאד ,ןעכַאז

 ױזַא רעמיא טינ זיא רימ טימ סָאד ,טקרעמעב ןיילַא םלָאמַאד יז רעּבָא באה ךיא

 ךיא סאד ,טהעררוצ ןוא ךַאװש ױזַא זייוונעטייצ זיא ד:אטשרעפ ןיימ סָאד ,טָאלנ
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 טימ ךליהרעפ ךיא ,רעדיילק עניימ סיירוצ ךיא ,ןעכַאז ענענושמ רנעזיוט ףיוא והט

 טסיזמוא סיוא ףור ןוא לַאזקיש ןיימ ךולפ ךיא ,טרָא ןעמַאזנייא ןעזיד יירשעג ןיימ

 ןעיירש ןיימ ךרוד לעיצ ןעניצנייא םעד טימ ,ןידנייפ ןיימ ןופ ןעמָאנ ןעטבעילענ םער

 להיפ ,ןעניז םוצ רעדעיװ ןַאד םוק ךיא ןעוו ןוא ;ןעבעל ןיימ ןעצריק וצ ןענָאלק ןוא
 גנוניואוו עכילנהעוועג ןיימ ,ןערהיר םיוק ךימ ןעק ךיא סָאד ,ךַאװש ןוא טַאמ יוזא ךיא

 "נוא ןעזיד ריפ גונענ סיורג ןעוועג זיא רעכלעוו ,םיוב-נעקרָאק רעטסוּפ א ןעוועג זיא
 תונמחר ןופ גניװַא ןענעק ןעדנעגעג עזיד ןופ רעכוטסַאּפ-נענעיצ איד .רעּפרעק ןעכילקילג

 סָאד ןעקנעד יז ואוו ,רעטרע עכלעזַא ןיא ןעזלעפ איד ףױא ךימ ריפ זיּפש לעסיב א

 ךָאד ףימ טנרעק דנַאטשרעפ ן'ייב טינ ןיב ךיא וליפא ןעוו ןוא ,ןעניפעג איז לעװ ךיא

 אייז ןעלהעצרע רָאלק ןיב ףיא ןעװ ,ןענעקרעד וצ ןעלטימ-סגנורהַאנ איד הטיונ איד

 -סַאּפ איד ייב זייּפש געװַא םהענ ןוא געוו ן'פיוא םיורעה ךיא העג טפָא סָאד ,רימ

 ףיוא  ,ןעליוו ןעטונ ן'טימ ןעבעגעג רימ ןעטלָאװ אייז עכלעו ,טלַאװעג טימ רעכוט

 ױזַא ןייז טעװ לעמיה רעד זיב ןעבעל סעדנעלע ןיימ וצ ָאד ךיא גניירב טרַא רעזיד

 -עג ןיימ ןעמהענוצנעוַא טייוו ױזַא רימ ןופ רעדָא ,ףוס ַא ןעכַאמ וצ םהיא ןופ טונ

 טייקשלאפ ןוא טייקנהעש ס'ַאדניצוק ןעקנעדאג טינ רהעמ ןיוש לָאז ךיא סָאד ,סינטבער

 ,בראטש ךיא רעדייא ןהעשעג לָאז סָאד ןעוו ; טייקכילדנעש סיָאדנַאנרעּפ ךיוא איוו

 םעד ךיא טעב ,טינ ןעוו ,גנונױרָא ערעסעב ןיא ןעמוק ךָאנ ןעקנַאדעג עניימ ןענטק

 ןייק טינ הטומ ןייק טינ ץיזעב ףיא ןעד ,המשנ ןיימ ףיוא ןעבאה וצ תונמחר לעמיה

 ןײלַא ךימ בָאה ךיא סעכלעװ ןיא ,קילננוא םעד ןופ ןעכַאמוצסיױרעה ךימ טּפַארק
 ,טצריטשעג

 טלייהטרוא ,קילגנוא ןיימ ןופ עטכישעג עגירעיורט איד זיא ,ןעררעה עניימ ,סָאד,
 רענינעוו טימ ןעלהעצרע ןעק ןעמ עכלעוו ,עטכישעג טרַא אזַא ןיא איז בוא .,ןײלַא

 ,ןעהטַאר וצ רימ טינ ךייא טהימעב ןוא ,טקרעמעב רימ ןיא טאה רהיא סֵלַא ,ץועמש

 ,גינעוו ױזַא ןעפלעה רימ ןעלטוו יז ןעד ,ןעלטימדנעגעג ןעכוז וצ ןעדעררצ וצ ךימ רעדָא
 לי ךיא ,ןעמהעננייא טינ יז לָאז רעכלעוו ,ןעקנַארק ַא תואופר עטסעב איד איו

 טרעהעג איז דנערהעוו ,ןרעדנַא ןַאוצ ןערעהעג לי איז ןעוו ןוא ,ן'ַאדניצול ןחָא קילנ ןייק

 ,ןייז ךילקילגנוא ןעזָאל ךימ רהיא טלָאז ,ןערעהעג רימ וצ לָאז איז רעדָא ,רימ וצ

 יעג ךימ איז טאה טייקגיניזטבייל רהיא ךרוד  .ןייז ךילקילג טנעקעג טלָאװ ךיא ןעוו

 םעד ךרוד ןעליפרע שנואוו רהיא ליװ ךיא ; רעמיא ףױא ןעכַאמ רילקילגנוא טכָאװ
 עניטפניקוצ איד ריפ לעיּפשיײב א ןעזיױו וצ םוא ,ןעטכינרעפ ךימ לעװ ךיא סָאװ

 ךיז טאה רעכלעוו ,שנעמ רעכילקילגנוא רעניצנייא רעד ןעוועג ןיב ףיא סָאד ,טלעװ
 וא ,ןרעיוד גיבייא טינ ןעלעוו ןעדייל ענייז סָאד ,םעד טימ ןעטסיורט טנעקעג געי
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 םױױמ רעד וליפא סאד ,ביולנ ךיא ?ייו ,ןעצרעמש ערעסערנ לעיֿפ ךיא דיל םורָאז

 | *,ףוס ןייק ןעכאמ טינ ייז ןופ טעוו

 רעדנערהיר ןייז ןופ גנולהעצרע עננאל איד טנידנעענ ָאינעדראק טאה ָאד

 סעּפע טלָאװעג עדארג םהיא טאה רעכילטסייג רעד ןוא ,עטכישעגסנעבעל רעכילקילגנוא

 עבלעוו ,עכיטש א ןעכַארכרעטנוא םהיא טאה ָאד רעבָא ,ןעטסיורס וצ םהיא ןעגַאז

 ןעלעוו רימ סָאװ טנָאזעג טאה ןוא ןָאט ןעכיגנעכק א טימ ןערעה טזָאלעג ךיז טאה

 רענולק רעד טנידנע ָאד ןעד ,עטכישעג רעזיד ןופ לייהט ןעטרעפ םעוו ןיא ןעלהעצרע

 ,ףוכ עטירד סָאד ילעגנע ןב טעמאה דיע רעניירש"טכישעג רעבילרהע ןוא

 יי עי א יא
 יא =
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 ,28 לעטיּפַאק
 ּפעד טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,רעייטנעּבַא ןעמהענעגנַא ןוא ןעיינ טעד ןופ ךיז טלעדגַאה ָאר

 .גרעּב עגיבלעז איד ןיא רעברַאב םעד ןוא ןעכילטסיוג

 עכלעוו ןיא ,ןעטייצ איד ןעוועגנ ןענייז טשנעֿבעג ןוא ךילקיל

 ַאל ןופ טָאכיק ןָאד רעטיר רעטסעטסיירד רעד
 "מהיר ןייז טימ ןעד ! טלעוו רעד ןיא ןעזעיוועב ךיז טאה ַאשטנַאמ

 םענערָאלרעּפ םעד ןעגניירב וצ ןעבעל ןיא רעדעיװ סולשיעב ןעכיל
 ןיא טפאשרעפ זנוא רע טאה ןעדרָאררעטיר םענעברָאטשענ ןוא

 סָאד ,ביירטרעפ-טייצ ןיא רהעז ךיז ןעגיהטענ טכלעוו ,ןעטייצ עזיד

 איד ןופ ךיוא רָאנ עטכישעג רענענייא ןייז ןיפ רָאנ טינ ןעגיננרעפ
 טעמב ןענייז עכלעוו ,ןעננוריסַאּפ ןוא ןעטכישעג עגיטייז עגיפיולייב 4

 עטבישענ איד איוװ רחַאװ וא ניצנוק ,םחענעגנַא רענינעװ טינ = |
 ,טלעסיוװעג ןוא ןענוּפשענ ,טמַאקענ ןיוש זיא םידָאפ רהיא איוו םעדכָאנ עכלעוו ,ןיילא

 ,ןעטסיורט וצ ץָאינעדרַאק העדב טאהעג טאה רעכילטסייג רעד סלַא סאד ,טלהעצרע
 -עג ןָאט ןעגיריורט ַא ןיא ךיז טאה עכלעוו ,עמיטש ַא ןעכָארברעטנוא םחיא טאה

 ; ױזַא ןערעה ןעזָאל

 :לעװ ,טרָא םעד ןטנופעג ָאד ןיוש ּבאה ךיא סָאד ,ךילנעמ סע זיא !טָאג א;

 ףיא עכלעוו ,רעּפרעק ןעזיד ןופ טסַאל ערעויש איד ריפ רבק סלא ןענעיד לָאז רעכ

 עזיד עכלעוו ,טייקמאזנייא איד ןעוו ,סע זיא ױזַא ,עי ?ןעליוו ןיימ ןענעג ןעגָארט זומ
 לעיפ איו !רעכילקילננוא ךיא ַא .טינ ךימ ןערַאנ ןעכָארּפשרעּפ רימ ןעבאה גרעב

 זא סע ואװ ,סעטסוק ןוא ןעזנעפ עזיד ןופ טפאשלעזעג איד רימ זיא רעמהענעגנַא
 ַא ןופ טפַאשלעזענ איד סלַא ,לעמיה ן'ראפ ןענַאלק עניימ ןעסעינוצסיױא טביולרע רימ

 ןענעק לָאז ךיא ןעבלעוו ןופ ,טלעוו רעד ףױא שנעמ ןייק ָאטינ זיא סע ןעד ,ןעשנעמ
 ַא א ץרעמש ןיימ ריפ גנורעדניל א ,עגַאל רערעווש ןיימ ןיא הטָאר א ןעטראוורע

 | =.קילננוא ןיימ ןיא ףליה
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 ןעווענ ןעגייז עכלעוו ,עלַא איד ןוא רעכילטסיינ רעד טָאה רעטרעוו עזיד עלַא
 גיײז סָאד ,טקרעמענ ןעבָאה אייז איו ױזַא ןוא ,ןענַאטשרעּפ ןוא טרעהענ ,םהיא טימ

 איד ןעכוזוצפיוא ןענַאטשעגּפױא אייז ןענייז ,אייז ןופ טנעהָאנ ןעכָארּפשעג ןעווענ ןענייז

 ןעבָאה טירט גיצנַאווצ ןעגנַאנעגבָא אייז ןענייז םיוק ןוא ,טנָאלקענ טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ

 ַא איו טעדיילקעג ןַאמ ןעגנוי א ןהעזרעד זלעפ ַא רעטניה םיובדנעשע ןַא רעטנוא אייז

 "ַאוועגנ טָאה רע לייוו ,ןעטכַארטעב ךיילג טנעקטג טינ םנהיא ןעבָאה אייז סָאװ ,רעױב

 םהיא וצ ןענייז אייז .ןענױבעגנייַא ייברעד ךיז טָאח ןוא ךייט ַא ןיא סיפ ענייז ןעש

 ײסױא טָאה סע איװ ןוא ,טקרעמעב טינ אייז טָאה רע סָאד ,ליטש ױזַא ןעגנַאנעגוצ

 עכלעוו ,םיפ ענייז ףיוא איו טקוקעג טינ ךַאז רעדנַא ןייק ףיוא רע טָאה ,ןהעזענ

 ,ךייט ןופ ךַאלדנייטש איד ןעשיווצ ןעלייז ענעלָאטסירק אייווצ איו ןהעזענסיוא ןעבָאה

 עבלטוו ,סיפ עזיד ןופ טייקסייוו ןוא טייקנהעש איד רעביא טניוטשרע ןעווענ ןענייז אייז

 דרע רעקיטש ןעטערטרעצ וצ ,ןהעזענסיוא טָאה סע איו ,טכַאמעג ןטװעג טינ ןענייז

 ןעלעטשרָאּפ טנעקענ ךיז טלָאװ ןעמ איו ,ןעסקָא איד ןוא רעקַא םעד ןהעגוצכָאנ רעדָא

 טָאה ,סיורָאפ ןעגנַאנעג ןיא רעכלעװ ,רעכילטסיײג רעד סלַא ,רעדיילק ענייז ןופ

 ןעבעגטנ ערעדנַא עדייב איד רע טָאה ,ןערָאװעג טקרעמעב טינ ןענייז יז סָאד ,ןהעזעג

 ;ולעפ א ןופ רעקיטש איד רעטניה ןעטלַאהעב וצ ןוא ןטנייבוצנייא ךיז .,קנואוו ַא

 טָאה ןַאמ רעגנוי רעד סָאװ ,סעלַא ןהעזענ ןעבָאה אייז ןוא ןָאהטענ ױזַא ןעבָאה אייז

 טסעפ ןעועװעג זיא עכלעװ ,עקלעזעמַאק עױרג א ןעגָארטעג טאה רע .ןָאהטענ

 ןוא ןעקָאז ,ןעזיוה טנייז ; ךוט ןעסייוו א טימ ןעדנעל ענייז םורעה טלעטרַאנענמורעה

 יב ןעניוצעגפיורעה רע טָאה ןעקָאז ענייז .ךוט ןעיורג ןופ ןעוועג ךיוא ןענייז לעטיה

 ,רעטסַאבַאלַא וצ ךילנחט ןעווטנ רָאלָאק ןיא ןענייז עכלעוו ,סיפ ענייז ןופ טפלעה רעד
 ןייז רעטנוא ןופ רע טָאה סיפ ענייז ןופ ןעשַאװ םעד טימ גיטרעפ ןעווענ זיא רע סלַא

 לעטיה ןייז גידנעמהענבָארעה ןוא ,ןעשַאװױוצּבָא ךיז םוא ךוט ַא ןעניוצעגסיױרעה לטטיה

 קיטש רעד ןיא טָאה ָאינעדרַאפ סָאד ,טכיזעג סענהעש ַאזַא ןעזעיוועגסיורעה רע טאה

 עכילשנעמ ןייק טינ סָאד זיא אדניצול טינ זיא סָאד ןעווע : ןעכילטסייג םעד וצ טגָאזעג

 ןוא לעטיה ןייז ןעמונענבָארעה טָאה ןַאמ רעגנוי רעד ?,סינעפעשעב עכילטענ ַא רָאנ

 ענייז ףוא ןָאהטעג טָאש א ךיז ןעבָאה טלעקַאשעג לעטיב ַא ּפָאק ןייז טָאה רע םלַא

 עבלעוו ןוא ,ןייז אנקמ טגעמעג טלָאװ ןוז איד עכלעוו ,רָאָאה ענהעש עכלעזַא ןרעטלושי

 איד רָאנ ,גנוי"נרטיוב ןייק טינ ךיז רַאפ ָאד ןעבָאה אייז ָאד ,טגייצרעביא אייז ןעבָאה

 ןעוו ןעבָאה רעברַאב רעד ןוא רעכילטסיינ רעד עכלעו ,יזופננוי עטסנהעש ןוא עטסלעדע

 ,טייהנהעש רהיא סָאװ ,ן'אדניצול ןהעזעג טָאה רע רעדייא ,ָאינעדראק וליפא ,ןהעזעג

 עגנַאל איד .רעזיד טימ ןעביילגרעפ טנעקטנ רָאנ ָךיִז טָאה ,טרעביזרעפ טָאה רע איו
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 ,יורפננוי רענהעש רעד ןופ ןרעטלוש איר טקעדעב רָאנ טינ ןעבָאה עמלעוו ,ןעקָאל ענערלָאג
 ןעבָאה ןוא בייל ןעצנַאנ רהיא טקעדעב םוחטנכייר רעייז טיט ךיוא ןעבָאה אייז רָאנ
 טימ ןעבייגנרעפ וצ ןעוועג ןענייז סיפ ערהיא ןעוו .,,סיפ ערהיא טעקַאנ ןעזָאלעג רָאנ

 עבלעוו ,דנעה רֶאָאַּפ א םאק ַא סלָא טצונעּב טצעי איז טאה לָאטסירפ ןעטסנייר םעד
 טאה סעלַא סָאד .עענש ןופ טכַאמענ ןעוועג ןעטלָאװ אייז איו ןהעזעגסיוא ןעבָאה

 טבכאמענ אייז טָאה ןוא רעיושוצ איירד איד ןופ גנורעדנואוורעפ איד טרעקרַאטשרעּפ
 רעבירעד ןעבָאה אייז ,ןעועג זיא ענהעש איד רעװ ,ןהעגרעד וצ רענירעיניינ ךָאנ
 ַא טכַאמעגנָא ךיז גידנעבייהפיוא ןעבָאה אייז איו יוזא ןוא ,ןעזייוו וצ ךיז ןעסָאקשעב |

 ערייב טימ טאה ,ּפָאק רחיא ןעביוהעגפיוא יורפננוי ענחעש איד טָאה ,שיורעג לעטיב
 טאה איז ןוא ,טכיזעג רהיא טקעדעב ןעבאה עכלעוו ,רָאָאה איד קירוצ טרַאשעג דנעה

 טסרעמעב אייז איז טאה םיוק ,שיורעג סָאד טכַאמעג ןעבָאה עכלעוו ,איד טקילברע

 ערהיא גנונדרָא ןיא ןעגניירב וצ טלײַאטנ ךיז טאה ןוא ,ןעגנורּפשענפיוא איז זיא
 סָאװ ,רעדיילק לעטניב א ןעמונעגנעמאזוצ לענש טאה איז ;רָאָאה ערהיא ןוא ןעזיוה

 ; ןעפיולגעװַא טייקטשימוצ ןוא קערש ןופ טלָאװעג טָאה ןוא ,רהיא ןעבעל ןעגעלעג זיא

 ערהיא לייוו ,,ועלַאפענרעדעינַא איז זיא ,טירט עגינייא טכַאמעג איז טָאה ,רעבָא ,םיוק

 איירד עלַא ,ךאלדנייטש עטרַאה איד ןעגָארטרעפ טנעקעג טינ ןעבָאה סיפ עטרַאצ

 טהעילפ ,  טנָאזעג רהיא וצ טָאה רעמילטסייג רעד ןוא ףליה וצ ןעמוקענ רהיא ןענייז

 רעדנַא ןייק ןעניימ ,ָאד טהעז רהיא עכלעוו ,איד ןעד ; ךייא טעב ךיא .,ןייליירפ ,טינ
 ײוצנעווא .סענעלייא ןיא זנוא ןופ גיהטיונ טינ טָאה רהיא ,ןענעיד וצ ךייא איוו ךַאז

 טינ סָאר ןענעק רימ וא ןעטלאהסױא טינ סיפ ערעייא ןענעק סָאד ןעד ,ןעפיוק
 "ןעביולרע

 ןייק ןרעפטנע טנעקעג טינ גנורעדנואוורעפ ןוא קערש ןופ טאה איז דנערהעוו

 רהיא גידנעמחעננָא טאה רעכילטסייג רעד ןוא ,ןעננאגעגוצ רהיא וצ יז ןענייז ,טרָאװ

 -לאהעב זנוא ןופ ליוװ ,ןייליירפ ,גנודיילק רעיא סָאװ/  יוזא טנָאזעג רעטייוו דנַאה

 רעניטכיוו ַא ןהֶא טינ טאה רהיא סָאד ,ףךילמענ ,ןעקָאל ערטײַא זנוא ןעזייוו סָאד ,ןעט

 ףיז ןוא רעדיילק עגידריוונוא עכלעזַא ןיא טלעקיוועגנייא טייסנהעש רעיא ךַאזרוא
 וא ןעפערט וצ ךייא קילג סאד ןעבָאה רימ ואוו ,,טרָא ןעמַאזנייא אזַא ןיא ןעבעגעב

 איו גנאל יוזא ןעד ;הטַאר א ןעבענ ןענעק וצ סנעטסגינעוו ,ןעפלעה טינ ןעוו ,ךייא

 'ימ סָאד ,ןעקנוזעג ןוא זָאלהטומ יוזא ןעכַאמ טינ קילננוא ןייק זנוא ףרַאד ןעבעל רימ
 ןעבענענ זנוא טרעװ רעכלעוו ,,הטַאר ןעטונ א ןערעהסיוא טינ סנעטסגינעוו ןענָאז

 רעגנוי רעדָא -- יורפגנוי ענהעש ,געווא רעבירעד טפראוו ,טכיזבַא רעטונ ַא טימ

 עבלעוו ,ארומ עדעי -- ןעפורנָא יזַא ךייא ןעלָאז רימ סָאד ,טליוו רהיא ןעוו ,ןַאמ
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 רעדָא סעטונ רעיא זנוא טלהעצרע ןוא טכַאזרוארעפ ךייא טָאה קילבנא רעזנוא
 רעיא ןיא ןעמהענ וצ ?ײהטנַא םײרג עלַא ןענייז ריס ןעד ;לאזקיש סעזעב
 | "יענַאל

 עטעדיילקרעפ איד זיא טדערעג טאה רעכילטסיינ רעד סָאװ טייצ רעד ןיא
 םענייא ָאד טעטכַארטעב גידנענייווש טָאה ןוא טרענייטשרעפ איו ןענַאטשעג ענהעש
 טרעדנואוורעפ טרעוו גנויינרעיוב ַא איו רענייטש םעד ףיוא טעמכ ,ןרעדנא םעד ַאד
 טאה רעכילטסיינ רעד איו ױזַא .ןטכאז עכילנהעוועגנוא לָאמ א טיט נידנעהעזרעד
 ןעּפיל ערהיא טנעפעעג ץפיז ןעפעיט א טימ ךילדנע איז טאה ,טדערעג ץלַא רהיא וצ
 טנעקעג טינ ךימ טאה טרא רעטסיוו רעמאזנייא רעיד איו יוזאק ?  טגָאזעג ןוא
 טעװ ,ןעניל ַא ןעגָאז וצ גנוצ ןיימ ןערהעוורעפ רָאָאה ענעזָאלוצ עניימ ןוא ןענרָאברעפ
 עכלעוו ,ךַאז עטכַארטעגסױא ןַא ןעלהעצרעד וצ ךייא הימ ןיימ  טסיזמוא ןייז טצעי
 ךיא = ,גנוגייצרעביא ןופ םַלֵא טייקבילפעה ןופ רהעמ ןעביולנ טכייללעיפ טעװ רהיא
 ןעכלעוו טימ ,נַאלשרָאּפ ןעכילדניירפ רעיא ריּפ ,ןעררעה עניימ ,רעבירעד ךייא קנאר
 איד סָאד ,ארומ רעבָא באה ךיא ; עטיב רעייֵא ןָאהמ וצ ךימ טעטכילפרעפ רהיא
 דיילטימ ןעּבאה טְלָאז רהיא ןעכַאמ רָאנ טינ ךייא טעװ ןעדייל עניימ ןופ גנולחעצרע
 ןעפלעה וצ יז ןעלטימ ןייק ןעניפעג טינ טעװ רהיא לייוו ,טבירטעב ןעכַאמ ךיוא רַאנ
 ןעבָאה טינ רימ ןופ טלָאז רהיא םוא ,ךָאד ,ןרעטכיילרעפ וצ ייז טסיורט ןייק ןוא
 ןוא ןעכדעמ סעגנוי סלֶא טנעקרעד ךימ טָאה רהיא .איװ .ױזַא .,גנוניימ עשלאפ ןייפ
 עכלעזַא ןיא ןוא ןערהָאי עגנוי עכלעזא ייב ןיילא םוא העיצ ךיא סָאד ,טהעז רחיא
 סעלַא רעבעיל ךייא ךיא לעװ -- ןעמָאנ ןעטוג ןיימ ןעדַאש ןטק סָאד סָאװ רעדיילק
 * ןענייוושרעפ ןעלעוו טסנָאז טלָאװ ךיא סָאװ ,ןעקעדטנע

 ַאזַא טימ ןוא ןח אזַא טימ רעטרעוו עזיד טדערעג טאה יורפגנוי ענחעש איד = |
 יז ןעבָאה יינ סָאד ןופ ,ןרעדנואוועב וצ ןעועג זיא סע סָאד עמיטש רעמהענעגנא
 ,ןעבערּפשרעפ רהיא ןעליפרע וצ ןעטעבעג איז וא עטסנעיד ערעײז ןעטָאבעגנא רהיא
 =ענ טכער-יצ טרַא רעגידנעטשנא ןַא ףױא איז טאה ןעטעב רהעמ ךיז גידנעזָאל טינ
 ערעדנַא איד ,ןייטש ַא ףיוא טצעזענ ךיז ןוא רָאָאה עוהיא ןוא ןעזוה ערהוא טכאמ
 ,ןערערהט איד הימ טימ גידנעטלאהסירוצ ןוא ,רהיא םורעה טגעלוצ ךיז ןעכָאה יירד
 ,רעטּפנַאז ַא טימ ןעביוהעגנא איז טאה ,ןעניוא ערהיא ןופ םרַאּפשעג ןעבָאה עבלעוו
 ; רעטרעוװ עזיד טימ עטכישענ-סנעבעל רהיא ןעלהעצרע וצ עמיטש רערָאלק

 לעטיט םעד טנָארט רעציזעב ןייז סָאװ ,טרָא ןא ָאד זיא איולַאדנא ןיא רעיה,
 ופ ,ןהיז ייווצ טאה רעזיד .ןעינַאּפש ןופ (זַאמלעדא רעביוה) עדנַארג ןוא גָאצרעה
 ןיוא טנייש סע איו ןוא רעטיג ענייז ןופ שרוי רעד ןייז טעװ רערעטלע רעד עכלעוו
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 סייוװ ,ןייז טעװ ןרענניי םעד ןופ השורי איד סָאװ .תולעמ עטונ ענייז ןופ שרוי רעד

 .ןַאלאלַאנ ןופ טײקגיזָאלײרט איד ןוא ָאדיללעװ ןופ טײקשלַאּפ איד ןעדייס ,טינ ךיא

 ,רעניילק א זיא סוחי רעייז ; גָאצרעה ןעזיד ןופ ןענַאהטרעטנוא ןענייז ןרעטלע עניימ

 ךיילנ ןעוענ טלָאװ דנַאטש רעייז ןעװ סָאד ,סיורנ ױזַא רעבָא זיא ןעגעמרעפ רעייז
 וצ ןעמוקעג טינ טלָאװ ףיא ןוא טלהעפענ טשינרָאנ ייז טלָאװ ,ןעגעמרעפ רעייז טימ

 וצ רָאנ סיװעג ךיא באה קילגנוא ןיימ ןעד .ךימ ןיפענ ףיא רעכלעוו ןיא ,עגַאל ַאזא

 זיא דנַאטש"נעילימאפ רעייז ,לעדַא ןופ טינ ןענייז ןרעטלע עניימ סאוו ,ןעקנַאדרעּפ

 טינ ךיוא רעבָא ,ןעמעש טפרַאדעג םהיא טימ ךיז ןעבאה ייז סָאד ,גיררעינ ױזַא טינ

 רעיײז ופ טינ טמַאטש קילגנוא ןיימ סָאד ,ןעגָאז ןענעק לָאז ךיא זַא ,ףױה ױזַא

 ,עטייל עכילרהע עכַאפנייא ,רעטײברַא-דנַאל ןענייז אייז ,ץרוק ;דנַאטש ןעגירדעינ

 ,עטלַא עכלעזא ,טגָאז ןעמ איו ,ןעטסירק עטלַא ,עטשימרעפ ןייק טינ ,עגיטולב-נייד
 רעד וצ זייווכאלסיב יז ןעמוק טַאאטש םענהעש רעייז ןוא סוהטבייר רעייז טימ סָאװ

 "כַארטעב רעבָא סע ןעבָאה יז ,רעטיר רַאנָאז ןוא (טײללעדַא) סָאנלַאריה ןופ עפוטש

 ןוא ,רעטכָאט ַא ריפ ןעבָאה וצ ךימ לעדא ןוא םוהטכייר ןעטסערנ םעד ריפ טעט

 רהעז ןעווענ רימ וצ יז ןענייז ,שרוי רעדָא עטשרוי ןייק טאהעג טינ ןעבאה יז איוו ױזַא

 סָאװ ,רטטכעט עלַא ןופ עטסעטבעילעג איד ןעווענ ןיב ךיא ןוא ןרעטלע עכיקטרעצ

 ,רעטלע רעייז ןופ עציטש איד ,לענעיּפש רעייז ןעוועג ןיב ךיא .ןעלטרעצ ןרעטלע

 תושקב ערעיז טימ טנינייארעפ ןעבָאה ייז עכלעוו ,ןעשניוו ערעייז עלַא ןופ לעיצ סָאד

 ןעוועג רעמיא ןענייז ייז לייוו ,עניימ איו עגיבלעז איד ןטווענ ןענייז סָאװ ,לעמיה םוצ
 ןיב ,עבעיל רעייז ןופ ןירעשרעהעב איד ןעוועג ןיב ךיא איו ױזַא ןוא ; עטסעב איד

 ןוא ןעמונעג באה ךיא ;רעטיג ערעייז עלַא רעביא ןירעשרעה איד ןעוװעג ךיוא ךיא
 אייז סָאװ ,םעד ןופ גנונכער איד טרהיפעג בָאה ךיא ;עטנעידעב איד טפַאשענבָא
 סעסיורג ,ןרעטלעקינייוו ,ןעסערּפײלױא ;דלעפ ןופ ןעמונענבָארעה ןוא טעעזעג ןעבָאה

 רעטײברַאײדנַאק רעכייר א סָאװ ,סעלַא ,ץרוק -- ןעקָאטשדנעיב ,העיפ סעניילק ןוא

 רעטנוא ןענַאטשעג זיא ,ןעסעזעב טָאה ןוא ןעציזעב טנעקעג טָאה רעטָאפ ןיימ .איוו

 . טגרָאזעב בָאה ןוא ןירעלהעפעב ןוא ןירעטלַאװרעּפ איד ןעוועג ןיב ךיא ;החנשה ןיימ

 לעיפ איו ןענָאז טינ ךייא ןעק ךיא סאד ,טונ ױזַא וא קשח לעיפ ױזַא טימ סעלַא

 ,טקיצטנע ןעווענ ןענייז ןרטטלע עניימ
 רעטײברַא ערעדנַא איד ןוא טײל"רעקַא איד ,רעכוטסַאּפ איד באה ףיא ןעוו

 עבלעזַא טימ טכַארבעגוצ טייצ ןיימ ךיא ּבאה ,טײּברַא עכילנעט ועייז ןעזיועגנָא
 ,שהענ טימ :ךילצינ מא ניסאּפ ױרפגני ַא ריפ ןענייז עכלעוו ,ןעננוניטפעשעב

 ,טייצ ןערנוטש עגינייא ןעבעילבעגרעביא ךָאנ ןענייז רימ ןעוו ןוא ; ןעניּפש ןוא ןעקיטש
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 ,ףרַאה רעד ףױא ןעלעיּפש וצ רעדָא רעכיב עמורפ ןעזעל וצ טצונעב יז ךיא באה

 ןעגיהורנוא םעד טניחורעב קיזומ סָאד ,ןעזעיועג רימ טאה גנורהַאּפרע איד לייוו

 ,ןעבעל סָאד ןעװעג זיא ױזַא .טסייג ןעטעדימרע םעד ףױא טרעטנומ ןוא הטימעג
 ףייא בָאה ךיא סעכלעוו ןוא ןױה ס'רעטָאפ ןיימ ןיא טרהיפענ באה ךיא סעכלעוו

 רעב וצ רָאנ ,ןעריצלָאטש וצ רעדָא ךיז ןעמהיר וצ םוא טינ יונענ ױזַא טרעדלישענ
 םעד וצ ןעמוקענ דלוש ןיימ ןהָא ןיב ךיא דנַאטשוצ ןענילקילג א ריפ סָאװ ןופ ,ןעזייוי

 יא להָאוװבָא ,ןעּפָארטעג ָאד ךימ טָאה רהיא ןעכלעוו ןיא ,דנאטש ןעכילקילגנוא
 ,רעטסיולק א ןיא איו םַאזנייא ױזַא טבעלענ בָאה ןוא טגיטפעשעב ןעװעג רעמיא ןיב

 טיג רענייק זנוא טָאה דנענעגדזיוה רעזנוא רעסיוא זַא ,טבילגעג בָאה ךיא סָאד ױזַא

 גנוטיילגעב ןיא ןעניגעב הירפ ןענוואד םוצ ןעגנַאגעג רעמיא ןיב ךיא ןעד ,טקרעמעב

 ,טרעיילשרעפ ןוא טקעדרעפ ױזַא וצרעד ןוא סנירענעיד עכילטע ןוא רעטומ ןיימ ןופ

 .ררע לעקיטש סָאד אוו רהעמ סעּפע ןהעז טנעקענ םיױק ןעבאה ןעניוא עניימ סָאד

 ןעבאה ןעכַאז עלַא איד ףיוא גידנעקוק טינ רעבָא ;ןעטָארטעב בָאה ךיא סעכלעוו

 ןופ ןעקילב איד ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,עבעיל ןופ ןעקילב איד טקעדטנע ךָאד ךימ

 טימ ,ףלָאװ א ןופ ןעקילב איד סלָא רעּפרַאש ןענייז עכלעוו ,ײרעסַאּפ-װא-טסוּפ
 ןופ ןהוז רערעגניי רעד טסייה ױזַא ןעד ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ ןעניוא איד ,טרָאװ ןייא

 *,טנָאזעג ךייא באה ךיא ןעכלעוו ןופ ,נָאצרעה םעד

 םהיא ייב ךיז טאה ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ןעכָאנ םעד טרעהעג ָאינעדרַאק טָאה םיוק

 ,ןרעטש ן'פיוא סייווש א סיורעה םהיא זיא גנונערפיוא ןופ ןוא ברַאֿפ איד ןעטעיבעג

 טעװ ָאד סאד ,טָאהעג ארומ ןעבאה רעברַאב רעד ןוא רעכילטסיינ רעד סָאד ױזַא

 .טייצ וצ טייצ ןופ ןָא םהיא טמוק עכלעוו ,תענושמ איד ןעּפַאכנָא רעדעיװ םהיא

 -רעפ ךיז טאה רע ;סייװש םעד ייב ןעבעילבעג רָאנ רעבָא רע זיא לָאמ סניטנייה
 =..יײא רעטסערג רעד טימ טעטכַארטעב ןעכדעמיּפרָאד סָאד רעבָא ;ניהור ןעטלַאה

 / טָאה איז ;ןעװעג זיא איז רע ,ןעסױטשעגנָא ןיוש ךיז טאה רע לייוו ,טייקמאזקרעמ

 רהיא ןעלהעצרע ןעמונעג רעטיײװ טאה ןוא טקרעמעב טינ הטימעג ןעגיהורנוא ןייז

 | : עטכישענ
 רעטעּפש רימ טאה רע איוו ,טלהיפרעד רע טאה טקילברע ךימ טאה רט איו;

 "ענ ךילטייד ךיוא רימ רע טאה סָאד ןוא ,רימ וצ עבעיל עטסקראטש איד ,טגָאזעג

 ןערייל עלעיפ עניימ ןופ גנולהעצרע איד םוא גנורהיפפיוא ןייז ןרוד ןעקרעמ וצ ןעבעג

 ,ןעצנוק איד ןופ ןעלהעצרע טשינרָאג ךייֵא ךיא לעװ ,גנעל איד ןיא ןעהעיצ וצ טינ

 -רעטנוא טאה רע ; ןערעלסרע וצ עבעיל ןייז רימ םוא טעדנעװעגנָא טאה רע עכלעוו

 ףרוד עטדנָאװרטּפ ענייס עְלֶא טבױעג טאה רע ןזױה ןיא עטייל עלא טְפיוקעג
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 טינ גָאט ץייב ןעבָאה סאג רעזנוא ןיא ;ןענױוענ וצ ןעקנעשענ ןוא ןעטייקגילעּפעג

 ןופ ןעּפָאלש טנעקעג טינ רענייק טאה טכַאנ ייב א םסעקנַאילוה איד טרעהענפיוא

 -סעבעיל רהעמ ןעטלַאהטנע ןעבָאה עכלעו ,ףעירב עלעיפ .,קיזומ ןוא גנעזענ איד
 ךיא ,רימ ןענייז ,ןעכַאטשגוּב סלא ןעננורעכיזרעפ ןוא ןעטנעמילּפמָאק .,ןעגנורעלקרע

 סעלא סָאד רעבָא ;דנעה איד ןיא ןערָאװעג טכַארבעגניירעה ,ױזַא איו טינ סייוו

 טכאמעג רהעמ לעיפ ךימ טאה סָאד ,קורדנייֵא ןיייק טכַאמעג טינ ךימ ףיוא טָאה
 ײזַא סעּפע ןוא דנייפ רעטסגרע ןיימ ןעוועג טלָאװ רע איו ,םהיא ןענעג טרַאה ױזַא
 - איד טאהעג ןעטכָאװ ,'עננאלרעפ ענייז ןערעהסיוא לָאז ךיא זַא ,ןעננוהימעב ענייז איוו

 לעקע ןייק טַאהעג טינ באה ךיא ןעד ,גנוקריוו עטרהעקרעפ א ןעכַאמ וצ טפַאשנעגיא

 טאה סע ,טרהעקרעפ ,ןעלעפענ וצ רימ ןעגנוהימעב ענייז ריפ ןוא ןָאזרעּפ ןייז ריפ

 ןוא טצעשעג רעװ ךיא איו ןהעז וצ ,ןענינגרעפ טכַאמעג רַארג ןעסיוועג א זיב רימ

 ףעירּב ענייז ןיא ןעמנעמילּפמָאק איד ןוא ,רעילאװַאק ןעמהענרָאפ אזא ןופ טבעילעג

 סָאר ,ךיא ביולג ,טפערטעבנא ךָאז עזיד סָאװ ןעד ,רעדיוװרעד ןעוועג טינ רימ ןענייז
 איו ,ןערעה וצ ןרעג ךַאד ןעבָאה -- סואימ איו ןייז ךיז ןענעמ רימ -- ןעיורפ רימ

 ןיימ ןעװענ ןענייז ןעכאז עלַא עזיד ןעגענ רעבָא .ןהעש ןענייז רימ זַא ,טגָאז ןעמ

 וצ ןעבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עניימ ןופ ןעגנוגרַאװ ענידנעטש איד ןוא טײקגידנעטשנַא

 ןופ סע טָאה רע לייוו ,טכעיצעג טאה ָאדנאנרעפ ןָאד סָאװ ףיא ,טקרעמענ ךילטייד

 ןעמָאנ -עטוג ןוא ערהע רעייז סָאד ,טנָאזענ רימ ןעּבָאה יז ,ןעטלַאהטב טינ םענייק

 איו ,ןעקנעדעב זומ ךיא סָאד ;טייקכילרהט ןוא דלושנוא ןיימ ףיוא רָאנ טחורעּב

 סָאד ןוא ,ס'ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא דנַאטש ןיימ ןעשיוװצ זיא רעישרעטנוא רעד םיורג

 -ייכעג סע טאה רע שטָאכ -- ןעסיוא זיא רע זַא ,ןהעז ןײלַא ןופרעד ןיוש ןעק ךיא

 גיטכיר ןייט ךיא ןעוו סָאד ;קילג ןיימ סלַא ןעגינגרעּפ סענענייא ןייז רהעמ -- טנעק

 רימ ןעבעג וצ רימ טיירנעג אייז ןענייז רימ וצ ךיז ןענכדש ןייז ןופ עדנע ןא ןעכַאמ וצ

 עטכמהענעגנַא איד ןופ ןעביילקסיוא ןילַא רימ לעװ ךיא ןעכלעו ,ם.ד ןַאמ א

 ןיימ ןוא ןעגעמרעפ רעײז ןעד ,טפַאשראבכאנ רעדָא טרָא רעזנוא ןופ רעניואוונייא
 איד ןוא ןעגנורעכיזרעפ עזיד .עטפעב סָאד ןעטראוורע וצ רימ .עביולרע ןעמָאנ רעטונ

 ןוא ןעקנאדעג עניימ ןיא טסעפ טכַאמעג ךימ ןעבאה ןרעטלע עניימ ןופ רייר עטסנרע
 לָאז עכלעוו ,,טרָאװטנַא ןייס ןעטלַאהרע טינ רימ ןופ לָאמנײק טאה ָאדנַאנרעפ ןָאד
 עזיד  ,לעיצ ןייז ןעכייררע וצ רימ ייב גנונּפָאה עטסעטייוו איד ליפא ןעבעג םהיא

 טאה ,גנוטכארעפ ריפ ןעמונעגנָא םיוועג טאה רע עכלעוו ,םייז ןיימ ןופ גנוטלַאהקירוצ

 טינ רימ וצ עכעיל ןייז ךיא ןעק סרעדנַא -- הואת ןייז טציירוצ רהעמ ךָאנ זױלב

 והיא טלָאװ ןייז טפרארעג טָאה אז סָאװ סָאד ןעוועג טלָאװ איז ןעוו ןעד ,ןעפורנָא
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 ךַאזיוא ןייק טַאהעג זוינ ךָאד ךיא טלָאװ ןאד םוראוו ,ןעסיוו טינ לָאמנייק ןופדעד
 ענימ סָאד ,ןערהאּפוע טאה ָאדנַאניעפ ןָאד ,ץרוק ,ןעלהעצרע וצ ץפרעד ךייא

 ךימ ןעגנונמָאה עלַא ן;מהענוצנעװַא םהיא ןופ םוא ןעהטַארייהרעּפ ךימ ןעליוו ןרעטלע
 עזיד ,ןעטיה ֹוצ ךימ ועטיה רהעמ ךָאנ ןעלעטשוצנָא סנעטסנינעוו רעדָא ןעציזעב וצ

 ךיא ןעבלעוו ,טירש א וצ ןעבעירטעג םהיא טָאה ,גנונכערעב עזיד רעדָא ,טכירכַאנ

 | ? ןעלהעצרע טצעי ךייא זומ

 ייב ףיז טאה רענייזו ןוא רעמיצ ןיימ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סלַא ,דנעבָא ןייאא

 טייקניטכיזרָאפ ופ טאה עכלעוו ,יורפגנוי-רעמַאק ןיימ רעסױא ןענופענ טינ רימ

 רעגרָאברעפ ןוא רעזייטש ןַימ ןיא לָאמ ַא ףױא זיא ,ןעריהט עניימ טלעגעיררעּכ ןעגעוו

 בָאה ןעמוקעגניירעה זיא רע ױזַא איו -- ָאדנאנרעּפ ןָאד ןענַאטשעג טײקמַאזנײא רענ
 ךיא סָאד ,ןעקָארלרע יזא םעד טימ ךימ טָאה רע ;ןעפיירגעב טנעקעג טינ ךיא

 ןעפור וצ דנאטש ןיא ןעוועג טינ ןיב וא ןושל םעד ןוא ןעניז םעד ןערָאלרעּפ בָאה
 ףימ טָאה רע ?ײװ ,ךילנעמנוא ןעווענ רימ סאד זיא טּפױהרעביא ,ףליה וצ ןצעמיא

 ךימ חב זיק טאזועג טינ קערש ןופ באה ךיא ןוא סמרָא ענייז ןיא ןעסָאלשעג טסעּפ

 ףיירגעב ךיא סָאד ,דייר עכלעזַא טימ ןענאטשענוצ רימ וצ זיא רע ןוא ,ןערהעװ וצ

 -רהאוו ןופ לעטנַאמ םעד ןיא ןעדיילקרעפ טוג ױזַא ָךיִז ןעק ןעניל ױזַא איו ,טינ

 רעטרעוו ענייז ןעביולג ןעכַאמ וצ טכוזעג גנוי רעשלַאפ רעד טאה זערערהט טימ .טייה
 *םילרחע ןופ !קסַאמ א ןיא ןעטלַאהעב וצ לעיצ ןייז טכוזעג רע טאה ןעצפיז טימ ןוא
 ןיימ טימ ןוא גנוהעיצרע רעבילזייה .רעליטש ןיימ טימ ,ןעכדעמ סעמירָא ךיא .טייק
 ,ױזַא איו טיו סייוו ךיא ,ןעבױהעגנָא בָאה ,זעכאז עכלעזַא ןיא טייהנערהאפרענוא

 ןערערהט עצייז ףרוד דימ בָאה ךיא רעבָא ,רהַאװ ריפ ןעטלַאה וצ דייר עשלַאפ ענייז

 ךיא סלא ,דיילטימ ןעטביולרענוא ןַא וצ ןעדעררעביא ןעזָאלעג טינ ךָאד ןעצפיז ןוא

 ןעביוהעגנָא רעדעיװ םאזננַאל ךיא בָאה קערש ןעטסרע ןיימ ךָאנ ךיז וצ ןעמוקענ ןיב

 טאה רע איו ,חטומ ןרעקרַאטש ַא טימ ןוא טסיײג ןעטיירטשרעצ ןיימ ןעלמַאז וצ

 טצעי ךוּו טלָאװ ךיא ןעװא :טנָאועג םהיא וצ ךיא בָאה ,טעטרַאװרע טכייללעיפ

 ,טמרָא טנייד ןיא טינ ,בייל ןעטסעדליוו םעד ןופ ןעיולק איד ןיא ,ררעה ןיימ ,ןענופעג

 ,ןעננולײנַאה 'ועדָא רעטרעװ ךרוד ןעיירפעב טנעקענ אייז ןופ ךימ טלָאװ ךיא ןוא
 סע איו ,ךילגעמנוא ױזַא ןעוועג רימ סע טלָאװ ,טייקכילרהע ןיימ ןענעג ןטנייז עכלעוו

 תהא .ןעווענ טצעי זיב ןיב ףיא סָאװ ,סָאד ןייז וצ רהעמ טינ ךילגעמנוא רימ זיא

 ןיימ 'ןיז טלַאה ,יעמונעגמורעה טסעפ ביל ןיימ ןעטלַאה טמרָא ענייד ןעוו ,רעבירעד

 "נו ןעקנאדענ טזיד טייוו איו וא ,:עקנאדטנ טכילרהט עניימ ןַא טסעפ דאד שרעה
 יא ןייז מעװ טפאשגעדייל ןייד ןעוו ,ןעניפעגסיוא וטסעוו ענייד ןופ ףיז ןעדעישרעט
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 ןעדנעונָא ךימ ןענעג טסלָאז אוד זַא ,וצרעד ןענניירב ףיד טעװ איז סָאד ,קרַאטש

 ןופ לעדא רעד ןוא ,ןיפאלקש ןייד טינ רעבָא ,ןינאהטרעטנוא ןייד ןיב ךיא  ,טלַאװעג
 ןוא ןעטכארעפ וצ טולב ןיימ טכַאמ איד ריד ןעבענ טינ לָאז ןוא טינ ןעק טוגב ןייד

 סלא ,ןעכדעמידנַאל סלַא ;דנַאטש ןענירדעינ ןיימ ףוא גידנעסוק טינ ,ןעדנעש וצ
 ; רעטיר ןוא ררעה סלַא ךיד טסטלַאה אוד איװ ,טונ ױזַא ךימ ךיא טלַאה ןירעיוב
 ;ןעדנעלב טינ ךימ לָאז ןעגעמרעפ ןייד ;ןעטלינ טינ ךימ רעביא לָאז טכַאמ ןייד
 ףימ ןעלעו !עצפיז ענייד ;ןעשױט וצ ךימ טינ טּפַארק ןייק ןעבָאה רעטרעוו ענייד
 ,ןָאזרעּפ א ןיא ןהעז ןטכַאז עלַא עזיד רעבָא לָאז ךיא ןעוו ; ןערהיר טינ לָאמניײק
 ןעליוו ןיימ ןאד ּךיא טלָאװ ,ןאט א ריפ טמיטשעב רימ ןעבאה ןרעטלע עניימ עכלעוו
 איװ סנייא ץלַא ןעועג טלָאװ ןעליװ ןיימ ,עי ,םענייז רעטנוא ןעפרַאװרעטנוא

 ןעבעגעג ,ערהע ןיימ ןעגעג טינ רעבָא ,ןעליוו ןעיירפ ן'טימ ןַאד ריד טלָאװ ְךיִא ;רעניײ
 ריד ךיא גָאז סָאד ,טלַאװעג טימ ןעמהעניצ טצעי רימ ייב טסליוו אוד סָאװ ,סָאד

 ןיימ ןייז טכער טימ ןעק סָאװ ,רעד רעסױא ,רענייק סָאד ,ןעסיוו טסלָאז אוד םוא

 * ןעננַאקרעּפ סָאװטע רימ ןופ ןעק ,ןַאמ

 יוזַא ןעד -- ?,אעהטָארָאד עטסנהעש ,ננוקנעדעב עניצנייא ןייד זיא סָאד ןעוו}

 ,ןאמכעדא רעשלַאפ רעד טנָאזעג טָאה -- רעכילקילגנוא רעזיד ןופ ןעמָאנ רעד זיא

 -רעּפ ןעזיד ןופ טייקניטכיר איד ףױא ןוא ,ןייז וצ רענייד דנַאה ןיימ ריד ךיא בעינ,

 ,ןעגרָאברעּפ טינ ךַאז ןייק זיא םהיא רַאפ סָאװ ,לעמיה רעד תודע ןא ןייז לָאז ןעכערּפש
 ",רעיה טסָאה אוד סעכלעוו ,יורפננוי רענילייה רעד ןופ דליב סָאד ןוא

 "אוועג רעדיו רע זיא ַאעהטָארָאד ןעמָאנ םעד טרעהעג טָאה ָאינעדרַאק סלא

 טינ רעהירפ ךיז טאה רע זא ,טגייצרעביא סיואכרוד ךיז טאה ןוא טשימוצ ןער

 ;נולהעצרע איד טאה רע להָאװבָא ןוא ; טנעכערענ טאה רע סָאװ םעד טימ טריאעג

 ןוש טָאה רע סָאװ ,םעד וופ ףוס םעד ןעסיוו וצ םוא ןעכערברעטנוא טלָאװעג טינ
 ,איװא  :ןענערפ וצ ןעטלַאהנייַא טנעקעג טינ ךָאד ךיז רע טָאה ,טסואווענ סלייהט

 טימ ןָאזרעּפ ַא ופ טרעהענ באה ךיא ?  ןייליירפ ,ַאעהטָארָאד זיא ןעמָאנ רעיא

 .רעיײֵא וצ ףילנהע טכייללעיפ זיא לאזקיש סעכיקקילגנוא רחיא סָאװ .,ןעמָאנ אזא
 ןעלעוו עכלעוו ,ןעכַאז ןעלהעצרע ךָאנרעד ךייא לעװ ךיא ;רעטייו טלהעצרע רעבָא
 *,דיילטימ וצ ןערהיר ךיוא איו ןעניוטשרע רהעז ךייא

 םעד רעביא ןוא רעטרעוו איד רעביא טרעדנואוועג רהעז ךיז טאה אעהטָארָאד
 ןעוו ,ןעטעבענ םהיא טאה ןוא ןָאינעדרַאק ןופ ןעטערטּפױא ןעבילנעלק ןוא םענדָאמ
 סָאר ןעוו ןעד ,ןענָאז וצ ךיילנ רהיא סע ןעטײהנעגעלעגנַא ערהיא ןופ סעּפע סייוו רע"

 עגָארטרע וצ הטומ רעד סָאד ויא ,ןעזָאלעגרעביא סעּפע ךאנ רהיא טָאה לַאזקיש
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 סע סָאד ,טנייצרעביא זיא איז לייוו ,ךָאנ איז טעטרַאװרע סעכלעוו קילגנוא סעדעי

 ענַאל עניטצעי רהיא ןענעק לָאז סָאװ ,ןעריסַאּפ טינ סנױזַא רהעמ רהיא ןיוש ןעק
 ,ןיא איז איו רענרע ןעכאמ

 טאה ",ןייליירפ ,תוהיש ןייק טכַאמענ טינ קילבנעגױא ןייא ןייק טלָאװ ךיאץ
 ,ןטסיוו טלָאװ ךיא ןעוו ,קנעד ךיא סָאװ ןעגָאז וצ ךייאא  ,ָאינעדרַאק טרעפטנעעג

 סע טאה ָאולַא ;טניײמעג באה ךיא סָאװ םעד ןיא טריאענ טינ ךימ באה ךיא סאד
 ' ןעסיוו וצ סע טינ עלייוורעד ךייא טצונ סע ןוא טייצ עלייוורעד

 טאה ָאדנַאנרעפ ןָאדע ;אעהטָארָאד טגאזעג טאה "יו סע איו ןייז לָאז;
 טלעטשעגגעװַא סע טאה ,רעמיצ ןיימ ןיא ןעננָאהעג זיא סעכלעוו ,דליב ַא ןעמונענ

 איד טימ ןעכָארּפשרעפ רימ טאה ןוא גנלהעמרעפ רעזנוא ןופ תורע ןַא ריפ
 ,ןַאמ ןיימ ןייז טעװ רע סָאד ,תועובש עטסגילייה איד ןוא עקירדסיוא עטסקראטש
 -רעביא טונ ךיז לָאז רע ,טנהָאמרעד לָאמ א ךאנ רעהירפ םהיא באה ךיא להָאװבָא
 טייהנעדעירפוצנוא ס'רעטָאפ ןייז סיורג איו ,ןעקנעדעב וצ ןוא ,טיהט רע סָאװ ןעגעל

 ךאנ ןוא ןעכדעמידנַאל א טימ טעהטַאריײהרעּפ ןהעז םהיא טעװ רע ןעװ ,ןייז טעװ

 טינ ךיז לָאז רט ןעטעבעג םהיא באה ךיא ,סנינַאהטרעטנוא ענייז ןופ רענייא טימ

 ןא .ןעניפעג וצ םהיא ןיא גונעג טינ זיא רע לייוו ,ןח םעניילק ןיימ ןופ ןעדנעלב ןעזָאל

 לָאז ןָאהט בעיל וצ סאווטע רימ ליװ רע ןעוו ןוא .,גנוריארעפ ןייז ריפ גנוגידלושטנט
 עבלעזַא ?ייװ ,דנַאטש ןיימ טול ןענרָאזרעּפ וצ ךימ לאזקיש םוצ ןעזָאלרעביא סע רע
 אייז סָאװ קילג סָאד ןוא ,טינ סעטוג ןייק לָאמניײק ןעגניירב ןעהטארייה עכיילגנוא

 טצעי ךייא ּבאה ךיא סָאװ ,סעכַא ,גנַאק טינ טרעױדעג ,,ןעמערּפשרעפ וצ ןענייש

 עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנַא עכנַאמ ךאנ ןוא ,טרעלקרע סלָאמַאד םהיא ךיא באה ,טנָאזעג

 דנַאטש ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנורעלקרע םוש ןייק רעבָא ,רחעמ טינ ןיוש קנעדעג ךיא

 ןעקהָאצעב טינ ליוװ סָאװ ,רעפיוק ַא איו עדַארג ;ןעליוװ ןייז ןופ ןעסיײרוצבָא םהיא

 ןַאד ךימ באה ףיא ,רוחסמ א ןעכאמ ןופ ןעדערבָא טינ לאפ ןייק ריפ ךיז טזָאל ןוא

 ,עטסרע איד ןייז טינ ךָאד לעװ ךיא ,טכַארעג בָאה ןוא ןיילא רימ טימ ןעהטארעב

 עדַארג ,ןעכיוה א וצ ןעמוקעג דנאטש ןענירדטינ ַא ןופ הטַאריײה ךרוד זיא עכלעוו

 ,טנָאזעג רעניטכיר רעדָא ,טייהנהעש ןעכלעוו ,רעטסרע רעד טינ זיא ָאדנַאגרעפ איוו
 יוזא ,דנַאטש ןייז רעטנוא יורפ א ןעלהעוו וצ ןעניואוועב טאה ,טפאשנעדייל עדנילב

 טינ ןעטסעב םִא סע זיא ,ךַאז עכילנהעוועגנוא רעדָא עיינ ןייק טינ ָאד וחט ךיא איוו
 איד וליפא ןעוו ןוא ;ןָא רימ טעטָאב קילג סָאד עכלעוו ,ערהע איד ןעזייוורצקירוצ
 ,שנואוו ןייז טקיפיע רט זיב ןרעױד רָאנ לָאז ,טצעי ךןימ ריפ טגייצ רע עכלעוו ,גנוגיינ

 שזייווקירוצ גַאלשרָאפ ןייז רעבָא טגָאװ ךיא ןעװ .יורפ ןייז טָאג ראפ ךָאד ףיא רעוװ
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 וא ךאז ןייק ףיױא טקוקעג טינ טבייללטיפ גנונערפיוא רעניטצעי ןייז (יא רע טלָאװ

 ןיימ ןופ טביורעג ןעווענ ןעצנַאג ןיא ךיא טלָאװ ןַאד ןוא ,ןעניטלַאװ;רעפ ךימ טלָאװ

 ןעטלָאװ עכלעוו ,איד ייב ןענופעג טינ גנונידלושטנע ןייק לָאמ םוצ טלָאװ ןוא ערהע
 עּבלעװ ךרוד ןעד - ,ענַאל אזא וצ ןעמוקעג ןיב ףיא נידלושנוא איוו טסואוועג טינ

 רעזיד סָאד ,ןענייצרעביא עטייל ערעדנַא ןוא ןרעטלע עניימ ןענעק ךיא טלָאװ עזייוועב
 ? סינביולרע ןיימ ןהָא ןעמוקעגניירעה רעמיצ ןיימ ןיא זיא ןַאמלעדַא

 -ענברוד קילבנענױא ןייא ןיא רָאנ ןענייז ןעטרָאװטנַא ןוא ןענַארפ עזיד עלאק
 עניימ ןענעג ךיז טאה רעכלעוו ,טירש ןעזיד וצ ןוא ;סינטכעדענ ןיימ ךרוד ןעגנַאג
 ןערָאװעג ןעבעירטעג זייוובאלסיב ךיא יב ,ןעזעב םעניימ וצ ןעזָאלעגסױא ,ןעגנוטרַאװרע
 ךרוד ,ןעפורעגנָא טאה רע עכלעוו ,תודט איד ךרוד ,תועובש סיָאדנַאנרעפ ןָאד ךרוד

 הא ענהעש ןייז ךיוא זיא ףךילדנע ןוא ; ןעסָאגרעפ טאה רע עבלעוו ,ןערערהט איד

 עטסגיניא ןופ ןעננוכערּפשרעפ עלעיפ איד טימ ןעמאזוצ טלַאטשטנ עדנעהעיצוצ

 באה ךיא ,ןענעיזעב וצ סעניימ איו ץרעה סענידלושנוא ןַא דנַאטש ןיא ןעווענ עבעיל

 "עב דרע -עד ףױא סיגנייצ רהיא ךרוד לָאז איז םוא .יורפננוי-רעמַאק ןיימ ןעפורעג
 "עב ןוא טלָאהרעדעיװ טאה ָאדנַאנרעפ ןָאד ; לעמיה ןופ סיננייצ סָאד ןעניטפערק

 טאה ,תודע סלַא ןעפורטננָא ענילייה ערעדנַא ךָאנ טאה ,תועובש ענייז טניטעטש

 רעדעיוו טאה ,גָאזוצ ןייז ןטליפרע טינ טעװ רע סלאפ ,תולכק ןעשנואוועג ךיז ףיוא
 / -עגניא רעטסעפ ךָאנ ךימ טאה ןוא טצפיזעג טלעּפָאד טאה ,ןערערהט ןעסָאנרעפ

 ריוא ןייא ןייק ןעזָאלעג זױל טינ ךימ טאה רע עכלעוו ןופ ,סמרָא ענייז ןיא ןעסָאלש

 ףיא באה רעמיצ ןופ ןעגנַאגעגסױרעה םעד ךָאנ זיא יורפננוי ןיימ ןעוו ןוא ; קילבנעג

 ןערהיפוצסיוא רימ ףױא ןעגנולעג םהיא טאה סע ןוא ןעכדעמ ַא ןייז וצ טרעהענפיוא

 ,טַאהט עבילדנעש ןייז
 רימ איו ,ץָאדנַאנרעּפ ריפ זיא טכאנ רעכילקילגנוא רעזיד ךאנ גָאט רעד,

 טשניוו טפאשנעדייל עטליטשענ ךָאנ ןעד ;ןעמוקעגנָא הירפ וצ טינ ,טכודענ טאה

 ןופ דנַאטשנענעג םעד ןופ ןרעטייורע וצ ךיז איו לעיפ ױזַא טינ ךאז ןייק רעכנַאמ
 טאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד רעכלעוו טימ ,סענעלייַא רעד ןופ סָאד סעילש ךיא ,הואת ןייז
 טאה ,ןעזָאלעגניירעה םהיא טאה סעכלעוו ,ןעכדעמ עגיבלעז סָאד ןוא ,ןעזָאלרעּפ ךימ

 -עיוו רע טאה דעישבָא רימ ןופ גידנעמהענ .,ןעזָאלענסױרטה גָאט-רַאפ ףיוא םהיא
 ןעננורעביזרעפ איד ,רעהירפ איו רעייפ ןוא טסוק לעיפ ױזַא טימ טינ ךָאד ,טלָאהרעד

 טינ טעװ רע סָאד טרעכיזרעפ רימ טאה רע ,,טייקניטכירפיוא ןוא טייהיירט ןייז ןופ

 -בָארעה רע טאה ןעכערּפשרעפ ןייז ןופ גנוגיטעטשעּב סֵלַא ןוא תועובש ענייז ןעכערב

 רע ,םעניימ ףױא ןָאהטעננָא םחיא טאה ןוא נניר ןרעייהט א רענניפ ןייז ןופ ןעמונענ
 תם. 0. 9
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 ךיא ןעכלעוו ,דנאטשוצ א ןיא ןטזָאלעגרעביא ףימ טאה ןוא ןעננַאנעגנעװַא ןַאד זיא

 ,ןעגָאז זיולב ןעק יא ןעכלעוו ןופ ןוא גירעיורט טינ רילחערפ טינ ןעפור טינ ןעק

 ךיא ןיב ,טריסאּפ טאה רימ טימ סאוו ,עטכישעג רעכילנהעוועגנוא רעד ןענעוו סאד

 טינ רעדעװטנע באה ךיא סָאד וא ,ךיז רעסױא טעמכ וא טשימוצ רהעז ןעווענ

 ןעלהָאצעב וצ יורפגנוי זיימ ןעניז ןופ םיורעה רימ זיא שע רעדָא הטומ גונעג טַאהעג

 ןיא רימ ייב ןעסָאלשרעּפ ץָאדנאנרעפ ןָאד טָאה איז סָאװ .,יירעהטעררעפ רהיא ריפ

 טָאה ךימ סָאװ ,סָאד לָא ךיא בוא ,סיוועגנוא ןעוועג ךאנ ןיב ךיא לייוו ,רעמיצ

 ן'ייב ךיא בָאה ןָאדנַאנרעפ ןָאד וצ ,טכעלש רעדָא טוג ריפ עטלַאה ,טנענענעב

 רעד ףיוא רע ןעק יורפ ןייז טצעי ןיוש ןיב ךיא איו יוזא ,טנָאזעג ןעמהענ דעישבָש

 רעזוא טוג ריפ זעניפעג טעװ רע זיב ,ןעכוזעב? עלייוורעד ךימ טרַא רעניבלע

 איד רימ וצ ןעמוקעג רעדעיװ רָאנ זיא רע רעבָא ,ןענַאמ וצ טנַאקעב גנולהעמרעל

 ןהעז וצ ןעגירקעג טינ רדסכ טַאנָאמ ןעצנַאג ַא םהיא באה ךיא ןוא ,טכַאנ עטייווג

 ,טעטראוורע טסױמוא םהיא באה ףיא ןוא ,עכריק רעד ןיא טינ סַאנ ץ'פיוא יז

 ןטדעי זיא ןוא טרָא רעזנוא ןיא ןעועג זיא רע סָאד ,טסואוועג באה ךיא להָאװבָא

 םעד ןענָאז זומ ךיא ,טאהענ בטיל רהעז טאה רע סָאװ ,דנַאי ףיוא ןעגנַאגעג גָאט

 ןוא גירעיורט ןוא רעטיב רהעז ןעווענ רימ ןענייז ןעדנוטש ןוא געט עזיד סָאד ,תמא

 דיירט ןייז ןיא ןעלפייווצ וצ ןוא גיחורנוא ןערעװ וצ ןעגנַאּפעננָא ןיוש באה ךיא סָאד

 סָאװ סָאד ריפ דיירסוא ןַא טַאהעג רימ ןופ ױרֿפננוי-וטמַאק ןיימ טאה טצעי .,טייה

 ,טדערעגסױא טינ רעהירפ רהיא באה ךיא סָאװ ןא ןָאהט וצ טנַאװעג טאה איז

 ןעמהענוצנַא ןוא ןערערהט עניימ ןעטלַאהוצנייא ןעװעג זיא רימ רעווש איוו סייוו ךיא

 טבַאמ ךימ סָאװ ,ןענערפ טינ ךימ ןעלָאז ןרעטלע עניימ םוא ,ענעימ עכילהערפ ַא

 ןעבאז עלַא עזיד ךָאד  .ןעניל ןייק ןעגָאז ןעפרַאד טינ אייז לָאז ךיא ןוא ניהטומנוא

 ןעכלעוו ןיא ,קילבנעניוא רעד ןעמוקעג זיא סע ןוא עדנע ןא ןעמונענ גנילצולּפ ןעבָאה

 ןערָאלרעּפ בָאה ךיא ןעכלעוו ןיא ,ןייז טעװ סע סָאװ ןעקוק וצ טרעהעגפיוא בָאה ךיא

 ,ןעצרעה ןיימ ןופ ןעקנַאדעג עטסנעגרָאברעּפ איד ןעבענענסיורעה בָאה ןוא דלודענ ןיימ |

 טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד סָאד ,טרָא רעזנוא ןיא טלהעצרע רעהכַאנ דלַאב טָאה ןטט

 איד ,ןעכדעמ סענהעש רָאברעדנואװ ַא טעהטאריײהעג טדָאטש רעטנעהָאנ ַא ןוא

 טאה איז סָאד ,עכייר עכלעוא טינ רעבָא ,ןרעטלע עמהעגרָאפ רהעז ןופ רעטכַאט

 איז סָאד ,טגָאזעג טָאה ןעמ  ,ךודש םענעביוהעג אזא ןָאהט וצ ןעטראוורע טנעקעג

 סָאװ ,ןעכַאז עכילנהעוועגנוא עלעיפ טלהעצרע רַאנָאז טאה ןעמ ןוא אדניצול טסייה

 ײ.ננואיורט רעייז ייב טריסאפ ןעבָאה

 טשטטווקענ רע טָאה ,ַאדניצול ןעמָאנ םעד טרעהעג טָאה ָשינעדרַאק סלַא
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 ןערערהט ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעג ,ןעּפיל איד ןעסיבטנ ךיז ,סעצײלּפ איד טימ
 טינ ךרודַאד אעהטָארָאד ךיז טָאה ךָאד ;ןעקַאב ענייז רעביא טמָארטשעג ןעבָאה

 ָאלַא בָאה ךיא} :טגָאזעג רעטייו טאה ןוא גנולהעצרע רהיא ןופ ןעטלַאהעגבָא

 ץירעה ןיימ ןעכערב וצ טָאטשנָא טָאה עכלעו ,טכירכאנ עכילקערש עזיד ןערהַאפרע

 סַאנ ץפיוא ןעפיולסיורעה טלָאװענ טעמכ ּבָאה ךיא סָאד ,ןרָאצ ןיימ ןעדנוצעגנָא ױזַא

 ,טבערנוא סָאד ןעכַאמ וצ טנַאקעב טלעוו רעצנַאג רעד םוא ,לוק ן'פיוא ןעיירשסיוא ןוא

 ,ןרָאצ ןיימ ןיא ןעטלַאהעגניא ךימ ךיא בָאה ךָאד ,ןערָאװענ ןָאהטעג רימ זיא סעכלעוו

 טבַאנ עניבלעז איד ךָאנ באה ךיא ןעכלעװ ,סולשטנע ןַא טסַאפענ באה ךיא ןוא
 רענייא טפַאשרעפ טָאה רימ סָאװ ,רעדיילק עזיד ןָאהטוצנָא ךילמענ ,טרהיפעגסיוא

 ךיא .קילגנוא סעצנאנ ןיימ טקעדטנע באה ךיא ןעכלעוו רַאפ ,טכענק ס'רעטָאפ ןיימ ןופ

 בָאה ךיא איו ,ואוו ,טדָאטש רעד וצ ןעטיילגעב ךימ לָאז רע ןטטעבענ םהיא בָאה

 ,ריפאד טלעדַאטעג ךימ טאה רע ,ןעטלַאהעגפױא ךיִז טָאה רעגידיילעב ןיימ ,טרעהעג

 ירעביא ןיימ ןופ ןעדערוּבצָא טכוזעג ךימ טָאה ןוא ךַאז אזַא ןענַאװ ליװ ךיא סָאװ

 ,ןַאלּפ ןיימ ףיוא העטשעב ךיא סָאד ,ןהעזענ רעבָא טָאה רע ןעוו ; סולשטנע ןעטלייא
 קע זיב ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע איװ ,ןעטיילנעב וצ ךימ ןעכָארּפשרעּפ רע טָאה

 ףנעיורפ טנינייא ןעמונעגנעמאזצ סענעלײַא רעטסערג רעד ןיא בָאה ךיא ,טלעוו
 םוא ,לעטניב םענעדנעווייל א ןיא ןעכַאז ערעייהט עגינייא ןוא דלענ סָאװטע ,רעדיילק

 וצ טרָאװ ןייק גידנעגָאז טינ ןוא ,ןעלטימ ןהָא ןעביילב טיג לַאפ הטיונ ַא ןיא לָאז ךיא

 ןיימ ןעזָאלרעּפ טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא ךיא בָאה יורפגנוי רעזָאליײרט ןיימ

 ןעגנַאגעג ןיב ןוא ,ןעקנאדענ עגירעיורט עניימ ןופ ןוא טכענק ןיימ ןופ טעטיילנטכ ,זױה

 ןיוש ןעק ךיא ןעוו ,םוא ,ןייז וצ טרָאד ןיוש גידנעלייא ךימ ,טדָאטש רעד ךָאנ םופוצ

 ,ןענערפ וצ סנעטסגינעוו ץ'ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ןעכַאמ סרעדנא טינ ,:עוועג זיא סָאװ ,סָאד

 ךיא ןיב גָאט ןעטירד ץ'פיוא  .ןעלדנַאה וצ ױזַא ץרעה ַא טאהעג טָאה רע ױזַא איוו

 רעד ,ןרעטלע ס'ַאדניצול ךָאנ טגידנוקרע ךיילג ךימ בָאה ןוא טדָאטש ןיא ןעמוקעגנָא

 בָאה ךיא םלא רהעמ טלהעצרע רימ טָאה ,טנערפעג באה ךיא ןעכלעוו ,רעטסרע

 רימ טאה ןוא זױה סָאד ןיא ןעזעיװעגניירעה רימ טאה רע ;ןעסיװ וצ ןעשנואוועג

 ןיוש זיא סעכלעוו ,טריסַאּפ טאה גנוכהעמרעפ ס'ַאדניצול ייב סָאװ ,סעלַא טלהעצרע

 רעטרע ןוא ועקע עלַא יא טאה ןעמ סאד ,טנַאקעב ױזַא ןעוועג טדָאטש רעד ןיא

 טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד סלא ,דנעבא םעד ןיא סאד טנָאזעג טאה רע ,טדערעג ןופרעד

 -ַאי סָאד טרערענסױרעה טאה איז איו םעד ךאנ ,ַאדניצול זיא ,טלהטמרעפ ךיז

 םוא ןעגנַאנענוצ זיא ןתח רעד סלַא ןוא ,טכַאמנוא רעקראטש ַא ןיא ןעלאפענ ,טרַאװ
 - םיחב רהיא ןיא רע טָאה ,טפול ןעכַאמ וצ רהיא םוא טסורב-רונש רהיא ןעכַאמ וצ ןױק
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 איז סָאד ,טרעלקרע טאה איז ןעכלעוו ןיא ,טפירשדנַאה רהיא ןיא רעיּפַאּפ א ןענופעג

 - טרעהעג איז לייוו ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד ןופ יורפ איד ןערעוו ןענעק טינ כָאמנייק טעװ

 איד ןופ רענייא זיא ,טנָאזענ רימ טאה ןָאמ רעזיד איו ,רעכלעוו ,ןָאינעדרַאק וצ ןיוש |

 סָאד ןעבענעג םהיא טאה איז ןוא ,טדָאטש רעזיד ןופ ןערעילַאװַאק עטסמהענרָאפ

 טלַאהניא ןענירביא םעד ןופ .ןרעטלע ערהיא וצ טײקמַאזרָאהעג סיוא זיולב טרָאװדַאי

 גנואיורט רעד ךאנ ךיילנ ןעסָאלשעב טָאה איז סָאד ,ןהעזעג ןעמ טאה ,לעטעצ םעד ןופ

 ,ןעגיואוועב סולשטנע ןעזיד וצ טאה איז סָאװ ןוא ןענעל רהיא וצ עדנע ןַא ןעכַאמ וצ

 רהיא ייב טאה ןעמ ןענלעוו ,ךלָאד ַא ךרוד טגיטעטשטב ךיז טָאה סעלַא סָאד סָאװ

 רעג ןופרעד טאה ןוא ןהעוענ סעזיד טָאה ָאדנַאנרעמ ןָאד סלַא .ןעטלַאהעב ןענופענ

 רע טאה ,ָאזלַא םהיא טעטכַארעפ ןוא טשיוטענ םהיא טאה ַאדניצול סָאד ,ןעסָאלש

 רהיא טימ ןעכעטשרע טלָאװעג טכַאמנוא ןיא ןענעלענ זיא איז דנערהעוו ךָאנ איז

 סָאד ןעטלָאװ ןרעטלע ערהיא ןעוו ,ןהעשעג ךילקריוו טלָאװ סָאד ץוא ,ךלָאד םענעגייא

 ףךאנ ךיילג יז טאה ָאדנַאנרעפ ןָאד סָאד ,טנָאזענ ךיוא טאה ןעמ ,טרעטשענ טינ

 ןוא ןעזָאלעגכָאנ גָאט ןעטייווצ ץפיוא טאה טכַאמנוא ס'ַאדניצול ; טרעטייװרע םעד

 ךיא .הלכ ס'ָאינעדרַאק ךילקריוו זיא איז סאד ,טלהעצרע ןרעטלע ערהיא טאה איז

 איו ;ננואיורט רעד ייב ןעוועג ףױא זיא ןײגַא ָאינעדרַאק סָאד ,טרעהעג ךיוא באה

 ,דנַאה רהיא ןעבענעג ן'ָאדנַאנרעּפ ןָאד טאה ַאדניצול סָאד ,ןהעזענ רעבָא טאה רע

 ײגעװַא גנולפייווצרעפ רעסיױרג טימ רע זיא ,ךילנעמנוא ריפ ןעטלַאהעג טאה רע סָאװ

 רעביא טגַאלקעב ךיז קעטעצ םענעזָאקעגקירוצ א ןיא טאה רע איו םעדכאנ ,ןעגנַאגעג

 רע סָאד ,טרעלקרע טאה ןוא ,ןָאהטענ םהיא טאה ַאדניצול סָאװ ,טכערנוא סָאד

 םוטעמוא טָאה ןעמ ;טינ םהיא ןעק שנעמ ןייק ואו ,טרָא ןא ןיא געווא טהענ

 סָאד ןעזָאלרעּפ טאה אדניצול סָאד ,זערהַאּפרע רַאנָאז טאה ןעמ ,טדערעג רעבירעד

 טנעקעג טינ ץענרע ןיא איז טָאה ןעמ ןעד ,טדָאטש רהיא ןוא ןרעטלע ערהיא ןופ ןיוה

 ,רנַאטשרעּפ רעייז ןערָאלרעּפ טעמכ םעד רעביא ןענָאה ןרעטלע ערהיא ןוא ןעניפענ

 ,ןעפָאלענגעװַא זיא איז ןיהואוו ,טסואווענ טינ ןעבאה ייז לייוו

 ךימ באה ךיא ןוא ןעננונּפָאה עניימ טבעלעב רעדעיװ ןעבאה ןעטכייכַאנ עזיד;

 ךיא ןעװ סלַא ןענופעג טינ ן'ַאדנַאנרעפ ןָאד באה ךיא סָאװ רעכילקילג טצעשענ|

 ,טכורעג טָאה רימ ןעד ;ױרפ רעדנַא ןַא ןופ סמרָא איד ןיא ןעפערט םהיא טלָאװ

 לייוו ,ןעסָאלשרעּפ ןעצנַאג ןיא ןעװעג םינ ךאנ זיא גנוטער ןיימ וצ רעיוהט סאד זא

 ע'ינ ס'ָארנַאנעפ ןָאד טכייללעיפ טָאה לעמיה רעד טַאד ,טלעכיימשעג רימ באה ךיא

 זיא רע סָאװ ,ןעקנעדעב לָאז רע םוא ,נעװ ןיא טגעלענ גנורעטש עזיד גנולחעמרעפ
 טפרַאדעג טָאה טסירק סלא רע סָאד ,ןהעזנייֵא לָאז רֶע ןוא גידלוש יורפ רֶעַטְסרע יי
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 ,ןעטייהמוד עכילשנעמ ףוא סלַא עלעעז ןייז ןופ טייקנילעזקילג איד ףױא ןעקוק רהעמ
 דנַאטשוצ ןעטבירטעב ןיימ ןיא רימ ןעבאה ןוא טגיטפעשעב ךימ ןעבָאה ןעקנארעג עזיד

 ןעננונּפָאה עטײװ ןא עכַאװש ענימ טימ בָאה ךיא ןוא ,המחנ לעסיב ַא ןעבענעג

 וצ ןערָאװעג ןאד טייז רימ זיא סעכלעוו ,ןעבעל סָאד ןרעגנעלרעפ וצ ןעשנואוועג
 | ,טסַאל

 לייוו ,ןָאהט וצ סָאװ גיסילשנוא ןעוועג טדָאטש רענעי ןיא ךאנ ןיב ךיא סלא,
 יסיוא ךילטנעפע טרעהעג ךיא באה ,ןעפָארטענ טינ ן'ָאדנַאנרעפ ןָאד ךאנ בָאה ךיא

 ןוא ןיול ןעסיורג א ןעמוקעב טעװ ,ןעניפענסױא ךימ טעװ סָאװ ,רעד סאד ,ןעפור

 באה ךיא ןוא ;גנודיילק ןיימ ןוא רעטלַא ןיימ ןעבעגעגנא יונעג ןעמ טאה ייברעד

 ךימ טאה רעכלעוו ,טכענק רעד סָאד ,טגָאזעג ךימ ףיוא טאה ןעמ סָאד ,טרעהענ

 טָאה סָאד .ןרעטלע עניימ ןופ זיוה םעד ןופ ןעפָאלטנע רימ טימ זיא ,טעטיילנעב
 ןעמָאנ רעטונ ןיימ טייוו איװ ,ןהעזעג בָאה ךיא ?ייוו ,ןעצרעה ץ'ייב ןעמונעננָא ךימ

 טָאה ןעמ סָאװ ןיילא םעד טימ טנעגוננעב טינ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,ןעקנוזעג ןעוועג זיא

 ןץב ףיא ןעמ עוו טימ ךױא רָאנ ,ןײלַא ןעפיולטנע ןיימ טקױּפעג רעדנַאנרעפ

 רימ רעטנוא טייוו ױזַא ןענַאטשעג זיא רעכלעו ,ןעשנעמ ַא טימ ךילמענ ,ןעפָאלטנע

 ךיא איו דלאב ױזַא ,ָאזלַא ,עּבעיל ןיימ ןענעידרעפ וצ גידריוונוא וצ ןעוועג זיא א
 ,רעטיילגעב ןיימ טימ טדָאטש איד ןעזָאלרעּפ ךיא בָאה ,רעפורסיוא םעד טרעהעג בָאה

 ,גיטכעדרעפ ןערעװ וצ ןעבױהעגנָא רימ ןיוש טאה טייהיירט ענעכָארּפשרעּכ ןייז סָאװ

 "טנע טינ זנוא לָאז ןעמ םוא ,ןעבעגעב זנוא ריט ןעבָאה טכַאנ רעגיבלעז רעד ןיא ןוא

 - ןַא ,טגָאז ןעמ איו ,ךָאד ,רעדלעװ עזיד ןופ דנעגעג ענעגעלעגבָא איד ןיא .,ןעקעד

 גנַאּפנָא רעד ךילנהעוועג זיא הרצ ןייא ןופ ףוס רעד ןוא ,ןיילַא ןעטלעז טמוק קילגנוא

 ,טבענק ןיימ :רימ טימ ןעוועג ךיוא זיא יוזא ןוא ;רערעסערג ַא רערעדנַא ןא ןופ

 סאד ,ןהעזענ טָאה רע סלַא ,ניסעלרעפוצ ןוא יירט ױזַא ןעווענ רעהַא זיב זיא רעכלעוו

 יז ןופ טציירעג רהעמ ,רע טָאה ,טרָא ןעמאזנייא ןעזיד ןיא ןיילַא רימ טימ זיא רע

 עבלעוו ,טייהנעגעלעג איד ןעצונעב טלָאװענ ,טייהנהעש ןיימ ןופ סלַא טפַאשנעדיײל
 -נוא טימ םוא ,ןעטָאבעגנָא ךָאנ גנוניימ ןייז ךָאנ םהיא טאה טרָא רעטסיװ רעזיד

 ךיא סלַא וא ;עבעיל ןופ ןעדער וצ רימ טימ טייקגיניזטכייל ןוא טייהטמעשרעפ

 ,טייהטכערפ ןייז ןעזעיוועגקירוצ טרָא עניטפערק ןוא עטנעידרעפ א ףוא םהיא באה

 ױעבָא ;  טלַאװעג ןעצונעב וצ ןעגנַאֿפעגנָא טאה ןוא ןעטשב וצ טרעהעגפיוא רע טאה

 ןעֶּכאוו וצ ףיוא טינ לָאמניײק רעדָא ןעטקעז טרעה רעכלעוו ,לעמיה רעגיטכערעג רעד

 ,ןענַאטשעגײב דלושנוא ןיימ ףױא זיא ,ןעצישעב וצ איז ןוא דלושנוא איד רעביא

 ַא ןופ ןעפרָאװענבָארעה ןְעַטְפערְק עְכַאוְׁש עניימ טיִמ םהיא בָאה ךיא סָאד ױזַא
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 ןעזָאלעג ,גידעבעל רעדָא טרױט בוא טינ סײװ ךיא ,םהיא בָאה ךיא ואוו ,דנַאװ"זלעּפ

 רימ ןעבָאה תיחכ עכַאװש טניימ ןוא קערש ןיימ איו נילייַא ױזַא באה ןוא ןענעיל

 טכַארטעג רָאנ באה ןוא טרָא ןעדליוו ןעזיד ןיא רעפעיט ןעזָאלעגניירעה ךימ ,טביולרע

 ךימ ןעבָאה עכלעוו ,איד ןופ ןוא רעטָאפ ןיימ ןופ ןעהעילפ וצ ןוא ןעטלַאהעב וצ ךימ

 ןיא ןעמוקענ ןעטַאנָאמ ענינייא רַאפ ךיא ןיב קעווצ ןעזיד טימ ,טבוזענ ןעמָאנ ןייז ןיא

 "עג טכענק סלא ףךימ טָאה רעכלעוו ,ךוטסַאּפ א ןענופעג בָאה ךיא ואוו ,גרעב עזיד

 ךיא ןעכלעוו ייב ןוא ,נרעב עזיד ןופ ןעטימ ןיא טגעיק סעכלעוו ,ףרָאד ןייז ןיא ןטמונ

 ןיב ךיא סָאד ,ױזַא גידנעטכירנייא ,גנוידרעפעש סלא טנעידענ טייצ עצנַאנ עזיד בָאה

 סעבלעוו ,רָאָאה סעזיד ןעגרָאברעּפ וצ םוא ,דלעפ םעד ףיוא ןעסיורד ןעוועג גידנעטש

 -ניטכיזרָאפ עניימ עלַא רעבָא ,ןעבענעגסיורעה טעטרַאװרענוא ױזַא טנייה ךימ טָאה

 סָאד ,ןענופעגסיוא טאה ררעה ןיימ ןעד ,ןעֿפלָאהעג טינרָאנ רימ ןעבָאה גרָאז ןוא טייק

 ןעקנַאדעג טניבלעז איד ןעלאפעגנייא ןענייז םהיא ןוא יורפננוי עטעדיילקרעפ ַא ןיב ךיא

 טימ ךיילגוצ גנוטער איד רעמיא טינ טקיש לאזקיש סָאד איו ױזַא ,טכענק ןיימ איוו

 ןיימ בורג רעדָא דנאוודזלטפ ןייק ןענופענ טינ לָאמ סעזיד באה ךיא ןוא רהֲאפעג רעד

 וצ םהיא רעסעב ריפ ןעטלַאהעג ךיא בָאה ,טכענק ןיימ איו ןרעדײלשוצבָארעה ןררעה

 ןעריבורּפ וצ רעדייא ,טרָא ןעדליוו ןעזיד ןיא ןענרָאברעּפ וצ רעדעיװ ךימ ןוא ןעזָאלרעּפ

 ךיִמ ּבָאה ךיא ץרוק .דייר עניימ טימ רעדָא תוחכ טניימ טימ ןעקריוו וצ םהיא ףוא

 ןענעק לָאז ךיא ואוו ,טרָא ןַא טכוזענ רָאנ בָאה ןוא דלַאװ ןיא ָאד ןעטלאהעב רעדעיו

 ףיוא ןעמרַאברע וצ ךיז ןערערהט ןוא ןעצפיז טימ ןעלַאּפעב לעמיה םעד טרעטשעגנוא
 רעדָא ,ןעמער וצ םהיא ןופ ףימ עטפטרק ןוא ןעלטימ ןענעג- וצ רימ ןוא קילגנוא ןיימ
 רהעמ ןטטנעדנַא ןייק לָאז סע םוא טרָא ןעמאזנייא ןעזיד ןיא ןטברַאטש ןעזָאל וצ רימ

 ףייר וצ ןערָאװענ דלוש רהיא ןהָא זיא עכלעוו ,רעכילקילננוא רעד ןופ ןטביילב טינ
 ,רנענעג רעדמערפ רעד ןיא איו רענענייא רהיא ןיא טָאּפש וצ ןוא

 טאש לט 8 .םיהיהיטשושס
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 .29 לעטיּפַאק
 ןעקעיצוצקירוצ טעדנעװעגנָא טָאה ןעמ עכלעו ,טרַא רעגיצנוק רעד ןופ טלעדנַאה םעכלעוו

 ,ףז ףױא ןעמונעג סָאה רע עכלעוו ,תבושת רעברַאה רעד ןופ רעטיר ןעטמעולרעפ רעזנוא

 ,אעהטַארַאד טנַאזעג טָאה ",ןעררעה עניימ סא 0

 -עיורט עניימ ןופ עטכישענ עגיטכיר איד זאא 7 זש
 ,ןילא טצעי םלייהטרוא ןוא טהעז ,ןעננוריסַאּפ עגיר 7

 איד ,טרעהעג טָאה רהיא עכלעוו ,ןעצפיז איד בוא
 איד ןוא ,ןעמונרעפ טָאה רהיא עכלעװ ,רעטרעוו

 ,ועגױא עניימ ןופ ןעסָאלּפענ ןענייז עכלעוו ,ןערערהט

 טעװ רהיא ןעו וא ; טינ רעדָא טכערעג ןעוועג ןענייז

 ,ןהעזנייא רהיא טעװ ,קילננוא ןיימ ןעטכַארטעב םוג
 ָאטינ זיא סע לייװ ,טסױרט ןייק ָאטינ זיא סע סָאד

 .רהיא עכלעוו ,ךייא וצ עטיב עניצנייא ןייא בָאה ךיא .ןעפלטה וצ רימ לעטימ זיק
 זעק ךיא ואוו ,ןעהטַאר וצ רימ ,ךילמענ ,ןָאהט רימ טזומ ןוא ןָאהט טכייל רימ טנעק

 -ענ טינ ךימ ןעלָאז ,ךימ ועכוז עכלעוו ,איד זַא ,ארומ ןהָא ןענניירברעפ ןטבעל ןיימ

 ךימ ןעלעוו ןרעטלע עדנעבעיל עניימ סָאד ,טגייצרעביא ןיב ךיא להָאװבָא ןעד ;ןעניפ

 ,ןעכערעב ךיא ןעוו לייוו ,ןָאהט טינ ךָאד סע ףיא ןעק ,ןעמהענֿפױא קירוצ עכעיל טימ
 ,סיורג יוזא עדנאש ןיימ זיא ,ןעשניוו ייז איו ױזַא ןעניישרע טינ יז ראפ ןעק ךיא סָאד
 ערעייז ןענָארטרעּפ וצ רטדייא ועטלאהעב טכיזענ רעייז ןופ רעבעיל ךימ ליוו ךיא סָאד

 רענינעוו ןעקנַאדעג עניימ/ ןיא טכייללעיפ ןעלעוו אייז סָאד ,קנַאדעג םעד ןוא ןעקילב
 *עטרַאװרע רימ ןופ טכער טימ טנטמענ ןעבָאה יז סלַא ,ןעניפעג דקוטינוא

 ןעניוצעגרעּביא ךיז ןעבָאה ןעקַאב ערהיא ןוא ןערָאװענ ןענעיוושטנע זיא איז

 סעבילצרעמש רהיא ןעזעיוועגסױרעה ךילטייד רהעז ןעבָאה עכלעוו ,טייקהטיױר א טימ

 רהיא ןופ גנוקהעצרע איד טאה רערעהוצ ערהיא יב ,להיפעג םעגירלושנוא ןוש
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 טאה רעכילטסייג רעד ןוא ,גנורעדנואוורעפ ןוא דיילטימ ןטפורעגסיורעה קילגנוא
 רעבָא ,הטַאר א ןעבענ וצ רהיא ןוא ןעטסיורט וצ איז ןוא ןעדער ןעמהענ טלָאװענ
 ,ָאזלַא רהיא טייז, :טנָאזעג טאה ןוא טרַאװ סָאד ןעמונעג רעהירפ טָאה ָאינעדראק

 "עלע ןטכייר םעד ןופ רעטכָאט עגיצנייא איד ,ַאעהטָארָאד ענהעש איד = ,ןייליירפ
 | ייל ָאררַאנ

 רהיא ןופ ןעמָאנ םעד ןערעה וצ טרעדנואוורעפ ןערָאװעג זיא ַאעהטָארָאד

 ןעד ,שנעמ רעטסָארּפ א ןעוועג ןהעזסיוא ן'פיוא זיא רעבלעוו ,ןטשנעמ ַא ןופ רעטָאפ
 א ,טעריילקענ טכעלש רהעז ןעוועג זיא ָאינעדרַאק סאד ,,טגָאזטנ ןיוש ןעבאה רימ

 טסייוו רחיא סָאד ,דניירפ רעטונ ,רהיא טייז רעוא 1 טרעפטנעעג רעבירעד טאה איז

 ,סנערעג ךיא איוו טייוו ױזַא ,ךיא ּבָאה רעהַא זיב ןעד ?רעטָאּפ ןיימ ןופ ןעמָאנ םעד

 -רעד טינ ךאנ ןעמָאנ ןייז עטבישעג רעכילקילגנוא ןיימ ןופ גנולהעצרע רעד ןיא
 | *,טנהָאמ

 ,ןעכלעו ןופ,, ,ָאינעדרַאק םרעפטנעענ טאה ",רטבילקילגנוא רעד ןיב ךיא; |

 רעד ןיב ךיא ;ןתח רהיא זיא רע סאד ,טרעלקרע טאה אדניצול .,טנָאז רהיא איו

 ךייא טאה סָאװ ,ןעניבלעז םעד ןופ טייקשלאפ איד סָאװ ,ָאינעדרַאק רעכילקילגנוא
 טלָאז רהיא סָאד ,וצרעד טכַארבעג ךימ טאה ,טכַארבעג דנאטשוצ ןעניטצעי םעד וצ
 רעכילשנעמ רעדעי ןופ טביורעב ,טעקַאנ בלַאה ,ןעּפמול עזיד ןיא ןהעז ךייא רַאּפ ךימ
 -נעטייצ רָאנ ןעד ;דנאטשרעפ ןיימ ןופ טביורעב ,רעגרע ךאנ זיא סָאװ ןוא ,טסױרט

 -ָארָאד ,ךיא  ,דנַאטשירעּפ ןעצנַאג ן'ייב ךיא ןיב ,רימ טביולרע לעמיה רעד ןעוו ,זייוו
 טאה ָאדנאנרעפ ןָאד סלא ײברעד ןעװעג יא רעכלעװ ,רעניבלעז רעד ןיב ,אעהט
 ,טרָאװיַאי עכילרהעפעג סאד טרעהעג טאה רעבלעוו ןוא ,,ןעכערברעפ סעגעי ןעננאנעב
 טינ טאה רעכלעוו ,סָאד ןיב ךיא +,יורפ ןייז ריפ טכַאמענ ץַאדניצוק טאה סעכלעוו
 רהיא טימ ןעזָאלסױא ךיז טעוװ סע איו ןהעז וצ םוא ,ןעטרַאװ וצ הטומ םעד טאהעג
 ןענופעג טאה ןעמ ןעכלעוו ,לעטעצ םעד ןופ טלַאהניא רעד זיא סָאװ ןוא טכאמנוא
 קיל:נוא לעיפ ױזַא הטומ גונענ טָאהעג טינ באה ךיא ןעד ;םיחב ןיא רהיא ייב
 סאד ןעזָאלרעּפ גידלודעגנוא רהעז רעבירעד באה ךיא ,ןענָארטרע וצ לָאמ ןייא טימ
 "וצרעביא םהיא ,עטיב רעד םימ ףעירב ַא ןעבענעגרעביא הטריוו ןיימ גאה ןוא זיוה

 טימ טרָא ןעמאזנייא ןעזיד ןיא ןעּבענעב ךימ ךיא בָאה ןַאד ןוא ,ץאדניצול וצ ןעבענ

 ןָא קילבנעגיוא םענעי ןופ באה ךיא םעכלעוו ,ןעבעל סאד ןענידנע יצ ַאד קעווצ םעד
 טלָאװעג טינ רימ ייב סע טאה לָאזקיש סאד רעבָא .דנייֿפ"טדױמ ןיימ אוו טסַאהעג
 ,דנַאטשרעּפ ןיימ ןעבױרוצנעװַא רימ ייב טנידעירפעב רָאנ ךיז טאה ןוא ןעמהענוצ
 ױטכַא ןעוו םורָאװ ,ןעפערט וצ ָאד ךייא טרעשעג ןעװעג זיא רימ לייוו טכייללעיפ
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 ,ךילנעמ זיא ,טינ םעד ןיא לעפייווצ ךיא ןוא ,טלהעצרעד טאה רהיא איו יוזא זיא

 סכַא לַאזקיש סערעסעב א טרעשעב תורצ ערעזנוא עלַא ךאנ זיא ןעדייב זנוא סָאד

 טינ ץָאדנאנרעפ ןָאד טימ ךיז ןעק ַאדניצול איװ יוזא ןעד ; טעטראװרע ןעבָאה רימ

 -רעפ טינ רהיא טימ ךיז ןעק ָאדנאנרעפ ןָאד ןוא ,עניימ זיא איז לייוו ,ןעלחעמרעּפ

 סָאד טָאה ַאדניצול איו ױזַא וא ,ןאמ סלַא ךייא וצ טרעהענ רע לייוו ,ןעלהעמ
 זנוא ףָאנ טעװ לעמיה רעד סאד ,ןעפָאה ךאנ רימ ןענעמ ,טרעלקרע ןעּפָא ערעטסרע

 ןוא ; טעדמערפרעפ טינ ןוא ןערָאלרעּפ טינ ךאנ זיא סט לייוו ,קירוצ ןעבעג סרעזנוא

 ןוא ןעגנונפָאה עטייוו רהעז ןופ טינ טמוק רעכגעוו ,טסיורט ןעזיד ןעבָאה רימ איו ױזַא

 יווא רעיא יא טלָאז רהיא ךייא ךיא טעב ,סעיזַאטנַאפ ףוא טעדנירנעג טינ זיא

 דיױא ךיא לעװ עגיבלעז סָאד ,ןעקנַאדעג ערעדנא ריפ טרָא ןעכַאמ ןעצרעה ןענייולוש

 ןַא ןופ טרָאװ םעד ייּב ךייא רעווש ךיא ,ןעטייצ ערעבילקילנ ףיוא ןעּפָאה ןוא ,ןָאהט

 רעיא ןערהיפוצ ךייא לעװ ךיא זיב .,ןעזָאלרעּפ וצ טינ ךייא ,טסירק א ןוא ןַאמלעדַא
 ןענניירב ןענטק טינ ןעננורעקקרע עניימ ךרוד םהיא לעװ ךיא ןעוו ןוא ,ןָאדנאנרעפ ןָאד
 ,טבער סָאד ןעדנעװנָא ךיא לעװ ,ךִייא וצ טייקנידלוש ןייז ןענעקרע לָאז רע זַא ,וצרעד
 ןעק ךיא רעכלעוו טול ,טרובעג רעכינרעטיר ןיימ ןופ ןעבעגעג רימ טרעוו סעכקעוו
 גידנעסוק טינ ,גנוגיטיגרעפ א ןעּכַאשרעפ וצ םהיא ןופ ךייא םוא ןרעדרָאפסױרעה םהיא
 עבַאר ענעגייא ןיימ ;ןַאהטעג ןילַא ריס טאה רע סעכלעוו ,טכערנוא סָאד ףױא
 וצ ךַאז רעײא ריפ רָאנ טלעװ רעזיד ץא םוא ,לעמיה םעד ןעזָאלרעביא ךיא לעוו

 *.ןעפּפמעק

 -עיטשענ גנורעדנואוורעפ ס'ַאעהטָארָאד זיא ץַאינעדרַאק ןופ רעטרעװ עזיד ייב

 ריפ ןעקנַאד םהיא לָאז איז איו טסואוועג טינ טאז איז איו ױזַא ןוא ,ךיוה רהעז ןעג

 וצ ייז םוא סיפ טנייז ןעמהענמורעה רַאנָאז טלאועג איז טאה ,טייקגיהטימסיורג ןייז
 ריפ טאה רעכילטסײג רעד .ןעזָאלעג םינ רהיא סע טאה ָאינעדראק רעבא ,ןעסוק
 =רעפ סעניהטומילעדע ס'ָאינעדרַאק טביולעג טאה רע ;טרָאװ סָאד ןעמונעג ןעדייב

 ןענעוועב וצ גנודעררעביא ןוא עטיב ,הטאר ךרוד ןעדייב טכוזעג טאה ןוא ןעבערּפש
 עגיהטיונ איד טימ ןעגרָאזרעּפ וצ טרָאד ךיז םוא ,טרָא ןייז וצ ןהענ וצ םהיא טימ

 יפיוא ץָאדנַאנרעּפ ןָאד םוא ןעלטימ איד רעביא ןעהטַארעב וצ ךיז ךיילגוצ ןוא ןעכא
 עניטכיר ערעדנא רעדָא ,ןרעטלע ערהיא וצ ןערהיּפוצקירוצ ן'אעהטָארָאד רעדָא ןעכוזוצ
 ןעבָאה קא טקנַאדעג םהיא ןעבָאה אעהטָארָאד ןוא ָאינעדרַאק .ןעכוז וצ ןעלטימ
 | ,נאלשרָאפ ןייז וצ טגיליוועננייא

 ןיז ןוא טרעדנואוורעפ ןענאטשעג רָאנ רעהַא זיב זיא רעכלעוו ,רעבראב רעד

 טאה ןוא טרָאװ סעבילדניירפ ַא טרערענניירטה ךױא טצעי טאה ,םרעהעגוצ ליטִׁש
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 ןעכאז עלַא ןיא ןייז וצ גיפקיהעב אייז רעכילטסיינ רעד איוו טונ ױזַא ןעגָאלשעגנָא ךיז

 טאה סע סָאװ ,רעטרעוו עצרוק ןיא טלהעצרע ךיילנוצ טאה רע ,ךילגעמ טי איוו

 ענידריווקרעמ איד ףילמענ ,טרָא ןעזיד ןיא טרהיפענ ןעכילטסיינ םעד ןוא םהיא
 ,רעגערטידליש ןייז ףױא טצעי ןעטרַאװ יז סָאד ןוא ,ןטָאכיק ןָאד ןופ תענושמ

 ךרוד איו טנהָאמרעד ךיז טאה ָאינעדרַאק .,ןעכוזוצפיוא םהיא געװַא זיא רעכלעוו

 ןוא רעטיר םעד טימ טָאהעג לָאמ א טאה רע ןעכלעװ ,טיירטש םעד ןָא םולח א

 ךילטנעגייא סָאװ רטביא טקנעדעג טינ רעבָא טאה רע ;טלהעצרעד אייז סע טאה

 ןעכאה ןוא עמיטש א טרעהענ אייז ןעבאה עלייוורעד ,טנינייאעג טינ ךיז ןעבאה אייז

 טאה רע לייוו ,חכ ןעצנַאג ן'טימ ןעפורעג ייז טאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס סָאד .טנעקרעד

 אייז  ,ןעזָאלענרעביא אייז טאה רע ואוו ,טרָא ןעגיבלעז םעד ףיוא ןענופענ טינ ךיז

 רע ,ן'טָאכיק ןָאד ףיוא טנערפעגכָאנ ךיז ןעבאה ןוא ןענענטנע ןעגנַאנענ םהיא ןענייז

 ,סַאלב ,רטנָאמ ץנַאנ ,דמעה ןייא ןיא ןענופעג םהיא טאה רע סאד ,טנאזעג ייז טאה

 טאה רע להָאװבָא ןוא  ;ץַאעניצלוד ןייז ךאנ גירנעצפיז ןוא רעגנוה ןופ טרהעצענבָא

 טרָא ןעזיד ןעזָאלרעּפ וצ ןעלהעפעב ןעזָאלעג םהיא טאה איז סָאד ,טנָאזעג םהיא

 ,טרעפטנעעג ךָאד רע טאה ,םהיא טעטרַאװרע איז ואוו ,ָאסָאבָאט ךאנ ןעמוק וצ ןוא

 םעוו רע ואוו ,ןעניישרע וצ טינ טייהנהעש רהיא רַאּפ ,ןעסָאלשטנע טסעפ זיא רע סאד

 ןעכַאמ םהיא ןעלָאז עכלעוו ,ןעטַאהט עכילרעטיר עכלעזַא ןָאהטּפױא טינ רעהירפ

 טאה) ןעטלַאהנָא יױזַא גנַאל ךאנ לָאז סָאד ןעו ,טבעיל רהיא ןענעידרטפ וצ גידריוו

 ןייק ןערעוו וצ טינ לָאמניײק רהַאּפענ ןיא ררעה ןייז זיא (טנָאזעג רעטייוו ָאשטנַאס

 עטסנעלק איד זיא סָאד סָאװ ,ףָאשיביצרע ןייק טינ ולימא ,טכילפ ןייז טול רעזייק

 נָא ןעלעװ יז איו ,ןהעז רעבירעד יז ןעלָאז .ןערעװ טנעקעג טכָאװ רע סָאװ ,ךַאז

 | .ועסײרוצמָא טרָאד ןיפ םהיא ןעגנַאמ

 ןעלעוו יז ןעד ,ןעגרָאז טינ לָאז רע ,טרעּפטנעעג םהיא שאה רעכילטסיינ רעד

 ,הרצ ןייז ןופ ןעזעלרע ןעטרָאד ןופ ןיוש םהיא

 ןוא רע סָאװ ,ןאלּפ םעד טלהעצרע ן'שעהטָארָאד ןוא ןָאינעדראק ןַאד טאה רע

 וצ סנעטסגינעוו רעדָא ,ןערירוק וצ ן'טָאכיק ןָאד טכַארטעגסױא ןעבָאה רעברַאב רעד

 רעסעב טעװ ןײלַא איז סאד ,טגָאזעג רעבָא טאה אעהטָארָאד ; םייהַא םהיא ןעגניירב

 טאה איז סָאד ןוא ,רעברַאב רעד סלא עמאד עטרעמוארעפ איד ןעלעטשרָאפ ןענעק

 רעבירעד טאה איז ,טוג רהעז עלָאר רעזיד וצ ןטסַאּפ עכלעוו ,רעדיילק ךיז ייב רַאגָאז

 גיהטיונ זיא סע סָאװ ,ןעטכַארטעּב וצ ייברעד סעלַא ןעזַאל רהיא לָאז ןעמ ןעטעבעג

 איז ןוא ןעזעלעג רעביב-רעטיר עלעיפ טאה איז ןעד ; קטווצ רהיא ןעכיירגרעד וצ םוש
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 ףליה טננאלרעפ איז ןעוו ,ןעדער ףרַאד עמַאד עטרעמוארעפ ַא איו ,טוג רהעז סייו
 ,רעטיר ןעדנרעדנַאװ ַא ןופ עצימש ןוא

 וצ טינ רהעמ רעטייוו רימ ןעבָאה, ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג טָאה ?,ױזַא ןעוו;

 סאר ןעלעיּפש וצ זנוא טנייש סע ןעד ;טײברַא רעד וצ ךיילנ ןהעג וצ איו ,זָאהט

 זנוא ןוא ןעגנונּפָאה עטוג רעדעיװ טעטראוורענוא ױזַא טאה עדייּב רהיא לייוו ,קילג

 ?,לעיצ רעזנוא ןעכיירגרעד וצ ןעלטימ איד ןָא ךיילנוצ ךיז ןעטָאב

 ןענידנעטשלָאֿפ ַא לעטניב רהיא ןופ ןעמונעגסיורעה ךיילנ טאה ַאעהטָארָאד
 ַא ןופ ןוא גייצ םענירג םענהעש ןופ עלעטנעמ ַא ןוא ףָאטש ןעכייר ןופ גוצנַא"נעיורפ

 עגינייא ןיא'ךיז טאה איז עכלעוו טימ ,גנורעיצ ערעדנַא ןוא רונשדזלַאה ַא עלעטסעק
 ךָאנ ןוא ןעכַאז עזיד עלַא .עמַאד עמהענרָאּפ ןוא עכייר א איוו טצוּפעגסױא ןעטונימ

 רעבָא ,הטיונ ַא ריפ זיױה ןופ ןעמונענטימ ,טנָאזעג טאה איז איו ,איז טאה ערעדנא

 ןענייז עלַא .ןעצונעב וצ ייז טייהנענעלעג ןייק טאהעג טינ ךָאנ איז טאה רעהַא זיב

 ןעבָאה ןוא טייקגידריוסנעבעיכ ןוא טייחנהעש ,ןח רהיא רעביא טקיצטנע ןעוועג

 ,טייהנהעש ףיוא ןיבמ רעטכעלש ַא ןייז טזומעג טאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד סאד טרעלקרע

 זיא ןעמעלא ראפ רהעמ .עמַאד עכילררעה ַאזַא ןעזָאלרעּפ טנעקענ טאה רע ןעוו

 טימ טינ סיוועג -- טבַארטעג טאה ןוא רהיא רעביא טרעדנואוורעפ ןעוועג ָאשטנַאס

 ,ןהעזעג טינ טייהנהעש אזא ןעבעל ןייז ןיא ?ָאמניײק ךָאנ טאה רע סָאד -- טכערנוא
 רעוו ,ןעגָאז םהיא לָאז רע ,ןעטעבעג טסנרע רהעז ןעכילטסייג םעד רעבירעד טאה רע

 ,טרָא ןעטסיװ ןעזיד ןיא טכַארבענ איז טאה סָאװ ןוא ,זיא עמַאד עזיד

 ,רעבילטסייג רעד טרעפטנעעג טאה ",ָאשטנאס דניירפ *,עמַאד ענהעש עזיד,

 ןָאקימָאקימ ךיירגינעק ןעסיורג םעד ןופ עטשרוי עכילצעזעג איד סלא ערעדנַא ןייק זיא,
 ןעמהענ עכַאר לָאז רע ,ןעטעב וצ סהיא םוא ןררעה רעייֵא ןעכוזוצפיוא טמוק איז ןוא

 .ןאהטעג רהיא טאה זעיר רעטכעלש ַא עכלעוו ,טײקניסַאּפנוא ןַא רעדָא טכערנוא ןַא ריפ

 עשירלעה ַא סלֵא טמהירעב טלעװ רעצנַאנ רעד ןיא זיא ררעה רעיא איוו ױזַא
 * ןעכוזוצפיוא םהיא םוא רעהַא ַאעניאונ ןופ ךיילנ ןיסעצנירּפ עזיד טמוק ,רעטיר

 -רעביא, ; ןעפורעגסיוא ָאשטנַאס טאה "?ןענופעג ךילקיקנ ןוא טכוזעג ךילקילג
 ןעבאמ וצ טונ ןוא טײהבָארנ איד ןעּפַאשוצבָא קילנ סאד טאה ררעה ןיימ ןעוו טּפױה -

 ; טנָאז טייקנידענג רטייא איו ,זעיר ןעשרזממ םעד גידנעטכינרעפ טכערנוא סָאד

 ןעד {חור א זיא רע ןעדייס ,ָאנ םהיא טניפעג רע ןעוו ,סיוועג רט טוהט סָאד ןוא

 לעװ ןעכאז עלַא ראפ ךַאז ןייא רעבָא .. .ןָאהט טשינרָאנ ררעה ןיימ ןעק תוחור ןענעג
 טינ ןררעה ןיימ טלָאז רהיא ;טאיצנעציל ררעה ,ןעטעב טייקנידריווכיוה רעיא ךיא
 בָאה ףיא סעכלעו רַאֿפ ,ףָאשיביצרַא ןא ןרעוו וצ ןעניז ןיא ןעמהענניירעה ךיז ןעזָאל
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 ; ןעהטַאריײה וצ ךיילנ ןיסעצנירּפ עזיד ,ןעהטַאר וצ רעבירעד םהיא ןוא ,ארומ רהעז

 טעוו רע ןוא ףָאשיּב-צרא ןַא ןערעװ וצ ןייז ףילנעמנוא רטטעּפש םהיא סע טעװ ןַאד

 רימ באה ךיא .,שנואוו ןיימ ןופ לעיצ םעד וצ ךיא ןוא םוהטרעזייק םוצ ןעמוק ָאזלַא

 -צרַא ןַא ןערעוו לָאז ררעה ןיימ ,טינ טניױל רימ סאד ,ןייא העז ךיא ןוא טנעלרעביא

 ועװ ןוא ; טעהטַאריײהרעפ ןיב ףיא לייוו ,עכריק איד ריפ טינ גוט ךיא ןעד ,ףָאשיב

 ַא באה ךיא ןעוו ,עטפניקנייא עכילטסיינ -- הקולח ןעכוז ןהענ טצעי רימ לָאז ךיא

 רעהירפ זיא ,ררעה רעבעיל ,ַאזלא ,עדנע ןייק ןעמהענ טינ סע טעװ ,רעדניק ןוא בייוו

 -נָא טינ ןעק ךיא עכלעוו ,עמַאד עזיד ןעהטַארייה ררעה ןיימ ףרַאד ןעכַאז עלַא רַאפ

 ",טינ ךאנ םהיא סייוו ךיא לייוו ,ןעמָאנ רהיא טימ ןעפור

 ןעד  רעכילטסייג רעד טגָאזעג טאה "?ַאנָאקימָאקימ ןיטעצנירּפ טסייה איז;

 ױזַא חס איז סאד ,רָאלק ןיא ןָאקימָאקימ טסייה ךיירגינעק רהיא איוו ױזַא

 *.ןעסייה
 עלעיפ טנעקעג באה ךיא, ;ָאשטנַאס טגָאזעג טאה *,ךיז טהעטשרעפ סאד,

 =עג ןענייז יז ואוו ,טרָא םעד ןופ ןעמענוצ טרעייז ןעמונעגנָא ןעּבאה עכלעוו ,עטייל

 ןופ ָאנעיד רעדָא ,ַארעבוא ןופ ןַאוכ ,ַאלאקלַא ןופ ָארדעּפ איו ,ןערָאװעג ןערָאב

 ןעמהענ ןעניגינעק ס :ד ,אעניאוג ןיא עדָאמ איד ךיוא סיווטנ זיא ױזַא ןוא ,דילָאדַאללַאװ

 | .*.ןעכיירגינעק ערעיז ןופ ןעמענ איד ןָא
 הטַאריײה איד סָאװ ןוא} ,רעכילטסיינ רעד טרעפטנעענ טאה "!,לעפייווצ ןהָא,

 עניימ ןיא ןייז טעװ סע סָאװ סענַא ןָאהט ךיא לעװ טפערטעבנָא ןררעה רעיא ןופ

 ".תוחנ

 טאה רעכילטסייג רעד סאד ,ןעדעירפוצ ױזַא ןעוועג םעד טימ זיא ָאשטנַאס

 ןיא ןעביולנ ןעטסעפ ןייז ןוא טייהמוד ןייז רעביא ןרעדנואוובָא גונעגנ טנעקענ טינ ךיז

 זומ רעזיד סאד ,טלעפייווצעג טינ רָאנ טאה רע ?ייוװ ,ןררעה ןייז ןופ ץתעגושמ עלַא

 | | .רעזייק ַא ןערעוו
 -טסייג םעד ןופ לעזע םעד ןעגעיטשעב טייצ רעד רעטנוא טאה אעהטָארָאד

 דרָאב ַא טכַאמענ טכערוצ קע םענעסקָא םעד ןופ ךיז טאה רעברַאב רעד ןוא ןעכיל

 - ןעמ :ץטָאכיק ןָאד וצ ןערהיפ יז לָאז רע ןעטעבעג ן'ָאשטנַאס ןעמ טאה ןַאד ןוא

 רע סאד ,ןעקרעמ וצ ןעבעג טינ לַאפ ןייק ריפ לָאז רע טנָאזעגנָא רעבָא םהיא טאה

 טננעה ןררעה ןייז ןופ םוהטרעזייק סאד לייוו ,רעברַאב םעד ןוא ןעכילטסייג םעד ןעק

 טלָאװעג טינ ןעבאה ָאינעדרַאק ןוא רעכילטסייג רעד ,ןעגייווש ןייז ןופ בָא רָאנ

 םעד ןָא ןרעניארע ךיז טעו טָאכיק ןָאד סאד ,טַאהעג ארומ ןעבאה יז ?ייוו ,ןחענטימ

 לָאז רעבילטסייג רעד סאד ןוא ן'ָאינעדרַאק טימ טאהעג טאה רע ןענלעוו ,טיירטש
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 ערעדנַא איד ןעזָאלעג רעּבירעד ןעבאה ייז .ןעוועג גיהטיױנ טינ טַאלג זיא ןעטרָאד ןייז

 טאה רעבילטסיינ רעד ,סופוצ ןעגנַאנטנָאנ םַאזננַאל יז ןענייז ייז ןוא סיורָאּפ ןהענ

 טאה איז ןוא ,ןעמהענעב ךיז לָאז איז איוו ,ןענָאװצנָא ן'אעהטָארָאד ןעסעגרעפ טינ
 ןוא טרעדלישעג טרעוװ סע איו ,ױזַא ןעכַאמ סעלַא טפװ איז סאד ,טרעכיזרעּפ םהיא

 | .רעביב-רעטיר איד ןיא טרעדרָאפעג

 ןעשיווצ יז ןעבָאה ליימ לעטרעפ יירד רהעפעגנוא ןעגנַאנעגבא ןענייז יז סלַא |
 רלַאב ױזַא .טנעּפַאװעב טינ רעבָא ,טעדיילקענ ץ'טָאכיק ןָאד ןהעזרעד ןעזלעפ עגינייא
 סָאר זא ,ץָאשטנאס ןופ טרעהענ טאה ןוא טקרעמעב םהיא טאה ַאעהטָארָאד איו

 רננַאל םעד ןופ טעטיילנעב ,לעזע רהיא ןעבעירטעגנָא רעקרַאטש איז טאה ,רע זיא
 רעד זיא ,ן'טָאכיק ןָאד ןופ טנעהָאג ןעמוקענ זיא איז סלַא ןוא ,רעּבראב ןעגידרעב

 ןעמונעגמיוא ן'ַאעהטָארָאד טאה ןוא לעזע ןייז ןופ ןעגנורּפשענבָארעה רענערט-דליש
 ךיז טאה א גידנעטשנַא רהעז ןעגנאגענּבָארעה רעבָא זיא איז ,סמרָא ענייז ןיא

 ןעבייהוצפיוא איז טהימעב ךיז טאה רע לעיפ איו ,סיפ איד וצ רעטיר םעד ןעפרָאװעג
 ,רעטיר רעשידלעה ,ףיוא טינ העטש ךיא , 1 טנָאזעג טאה ןוא ןעזָאלעג טינ ךיז איז טאה

 רעכלעוו ,דסח םעד ןָאהט טינ רימ טימ ןטלעוו טייקטוג ןוא דָאנג עסיורג רעיא זיב

 עטסעזָאלטסױרפ איד ןעפלעה ןוא ןָאזרעּפ רעיא בױל ןוא ערהע ןעפאשרעפ טעוו
 ןעו ןוא ;ןעטכױלעב ןעוו טאה ןוז איד סָאװ .,יורפננוי עלעדע עטסעטעטכארעפ ןוא

 הפ ןעמָאנ רעד איו ,סױרג ױזַא זיא םרָא ןעניטכעמ רעיא ןופ טייקשירלעה איד

 ינוא ַאזַא ןעפפעה וצ טעטכילפרעפ רהיא טייז ,טייהטמהירעב רעכילברעטשנוא רעיא

 ןעסיורנ רעיא ןופ טייהטמהירעב רעד ןופ ןטרָאװעג ןעניוצעגוצ זיא עכלעוו ,עכילקילג
 ןוא הטַאר ןעבוז וצ ךייא ייּב םוא תונידמ עטייוו עכלעזַא ןופ ןעמוקעג זיא ןוא ןעמָאנ

 *.ןעהטיונ ערהיא ןיא ףליה

 רענ טאה ?,ױרֿפגנוי-לעדַא ענהעש ,ןרעפטנע טינ טרָאװ ןייק ךייא לעװ ךיא;

 טינ טייהנעגעלעגנַא רעיא ןופ ךָאז עגיצנייא ןייא ןייק ?עוו ןוא, ,טָאכיק ןָאד טנָאז

 י'דרע רעד ןופ ףוא טינ ךייַא טבייה רהיא זיב ,ןערעהסיוא
 טינ רעהירפ לע, ,יורפננוי טטרעמוארעפ איד טרעפטנעעג טאה *,ךיא ןוא;

 "עפעג איד ןַאהט טינ רָאנג רעיא טימ רימ טעװ טייקגידענג רעייַא ואוו ,ןהעטשפיוא
 | ",ףייא ייב טעב ךיא עכלעוו ,טייקניל

 ױזַא ףיוא, ,טָאכיק ןָאד טנָאזענ טאה ",ןערעוו טליפרע ןוא ןָאהטעג טעװ איז, = |
 רנַאלרעטַאפ ןיימ ריּפ ,גינעק ןיימ ריפ ןטדָאש ןהָא ןערעװ ןָאהטעג ןעק איז איוו טייוו

 ףיירפ ןיימ וצ ןוא ןעצרעה ןיימ וצ קעסילש םעד טאה עכלעוו ,עגינעי איד ריפ ןוא
 *,טייה



 ,1 ךוב .טַאכיק ןַאד ןופ ער

 ייק ןעגניירב טינ ןעפורעננָא טאה רהיא עכלעוו ,"איד ןופ םענייק לָאז שעא

 זעו ןוא ;יורפננוי עטרעמוארעפ איד טרעפטנעענ ;טאה *,רהַאפעג ןייק ןוא ןעדָאש
 ןיא טמיורעגנייא ןררעה ןייז זױל ץנאנ ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טאה ,טנָאזעג סָאד טאה איז

 עכלטוו ,טייקנילעפענ איד ןָאהט ארומ םוש ןהָא רהיא ןעק טייקנידעגג רעײַאא רעוא
 ןוא זעיר ַא ,גנוי ןעבָארנ א ןעטדיוט -- טייקגיניילק ַא רָאנ זיא סע ןעד ,טגנַאלרעּפ איז

 -ימָאקימ ןץיסעצנירּפ ענעבַאהרע איד זיא ,םעד ןענעו ךייַא טעב עכלעוו ,עמַאד עזיד

 *.ןעיּפַאיהטע ןיא ןָאקימָאקימ ךיירגינעק ןעסיווג םעד ןופ ןינינעק איד ,ַאנָאק

 ןַאהט לעװ ךיא , ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה "?ליוו איז רעוװ ןייז ךיז געמ איז,

 רעיא ,רדנ ןיימ טול ןַאהט רימ טסייה ןעסיוועג ןיימ סאוו ןוא זיא טכילפ ןיימ סָאװ

 לָאז ,ן'ַאעהטָארָאד וצ גידנעדנעוו ךיז טנָאזעג רע טאה ?,טייהנהעשי עכילכיילגרעפנוא

 רהיא עכלעוו ,טייקגילעפעג עדעי ְךייַא גיליוועב ךיא ;ןעבייהוצפיוא ךיז טוג יוזא ןייז
 | * .ןעננַאלרעּפ רימ ןופ טעוװ

 יביוה רעיא סָאד ,,יורפננוי איד טרעפטנעענ טאה ",ךייא ךיא טטב ָאזלַא;

 סָאד ןוא ןערהיפ ךייא לעװ ךיא ןיהואוו ,ןהעג ךיילג וימ טיט לָאז ןָאזרעּפ עגיצרעה
 רעדנַא ןייק ןיא ןעזָאלנײרעה טינ ךייַא טעװ רהיא טאד ,ןענָאזװצ ריש טלָאז רהיא

 ןעמהענ עכאר ךימ ריפ טעװ רהיא רעדייא ,טיירטש דעדנַא ןייק ןיא ןוא רעײטנעכַא

 עכילשנעמ ןוא עבילטעג עלא ןענעג טאה רעכלעװ ,ןעשנעמ םענענָאזעבנוא ןַא ןופ
 *,ךיירנינעק ןיימ ןעמונעגוצ עטכער

 ןוא} ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה ",סע והט א סע ךערּפשרעּפ ךיא,,

 ןעדעי ןעביירטרעפ ןָא גָאט ןעניטנייה ןופ ,ןיסעצנירּפ עלדע ,רהיא טנעק רעבירעד

 -עב רעדעיװ טפַארק רעיינ ןוא הטומ םעייגנ טימ ןוא ,ךייא טקירד רעכלעוו ,רעמוק

 דנַאה ןיימ ןופ ןוא טָאג ןופ ףליה רעד טימ ןעד ; ןטגנונּפָאה עכאווש ערעײא ןעבעל

 -רוא רעיא ןופ ןָארהט םעד ןוא ךיירגינעק רעיא ןעציזעב רעדעיװ דלַאב רהיא טלָאז

 ןוא  ;ןענענַאד ןענייז עכלעוו ,םיעשר עלא סיעכהכ ףיוא דנַאל ןעגיטכעמ ןוא ןעטלא

 / ,רחַאּפעג טגניירב ,ןעמ טנָאז ,ןענעלבָא ןעד ,טײברַא רעד וצ ךיילג

 סוק א ןעבענ רעטיו םעד סיואכרוד טלָאװענ טאה יורפננוי עטרעמוארעפ איד

 ןוא רענייפ א ןעוװעג ןעכַאז עכַא ןיא זיא רעכלעװ ,טָאכיק ןָאד רעבָא {דנַאה ןיא

 ,לייהטנעגענ ןיא ;  ןעבױלנ טלָאװעג טינ סיואכרוד סע טאה ,רעטיר רענידנעטשנַא

 -סער טימ ןוא גידנעטשנַא רהעז טמראעגמוא איז טאה ,ןעביוהענפיוא איז טאה רע

 םהיא ןוא ןעטרונוצנָא טסעפ ןעטנַאניצָאר ן'ָאשטנַאס ןייז ןעליופעב טאה ןוא טקעּפ
 ,נוצנַאדנעֿפַאװ םעד ןעמונענ טאה ָאשטנאס ,ןעפַאװ איד ןָאהטוצנָא .ךיילג ןײלַא

 -עגנעמַאזוצ טסעפ טאה ,םיוב א ףיוא ןעגנַאהעג נעיז ןומ ןעכייצ א איו זיא רעכלעו



 +עו ,1 ךוב ,טָאביק ןָאד ןופ עטנישע

 רעבלעוו ,ןררעה ןייז טנעפאוועב תויהש ןהָא טאה ןוא ,לעטרַאנ-לעטָאז םעד ןעניוצ
 סיטָאנ ןיא טצעי רימָאל, :  ןעפורענסיוא גוצנַאדנעפַאװ םעד ןיא גידנעהעז ךיז טאה

 ",עצימש ןוא ףליה ןעבענ וצ עמַאד רענעבַאהרע רעזיד םוא ,ןעהעיצ ןעמָאנ

 ןעבעגעג ְךיִז טאה ןוא עינק איד ףיוא ןעבעילבענ ץלַא ךאנ זיא רעברַאּב רעד
 ךרוד ,דרָאב ןייז ןעלַאפ ןעזָאל וצ טינ ןוא ןעכַאל ןופ ןעטלַאהוצנייא ךיז עהימ עלַא

 טצעי טאה רע סלַא .ןערָאװעג טרהיפעגרעביא טלָאװ ןַאלּפ רעצנַאג רעד סעכלעוו
 קשח א ריפ סָאװ טימ ןוא ןערָאװעג טניליוועב זיא טייקנילעפעג איד סאד ,ןהעזעג

 ןייז טאה ,ןעגנורּפשענפיױא רע זיא ,טײברַא רעד וצ ןעטונעג ךיז טאה טָאכיק ןָאד
 יענפיורעה רעטיר םעד ןופ ףליח רעד טימ איז טאה ןוא םרָא ןייז ןעבעגעג ןירעשרעה
 עטנַאניצָאר ןייז ףיוא ןעזָאלענּפױרעה ךיילג ךיז טאה טָאביק ןָאד ,לעזע רהיא ףיוא טצעז
 ָאשטנַאס דנערהעוו ,לעזע ןייז ףיא םעווקעב טכַאמענ ךיז טאה רעברַאב רעד ןוא
 ןייז ןופ קזיה םעד טלהיפענ יינ סָאד ןופ ָאזלַא טאה ןוא םופוצ ןהעג טזומעג טאה
 סעכַא סָאד רע טאה ְךָאד ; טַאהעג גיהטיונ רהעז טצעי םהיא טאה רע לייוו ,לעזע
 ןיוש ךיז טניפעג ררעה ןייז סאד ,טניימעג טאה ;רע לייװ ,דלודענ טימ ןענָארטרע
 ;רעזייק א ןערעװ וצ ,טקנוּפ ןעניטכיר םעד ףױא ןױש טינ ןעו ,געוו ןעטוג ן'פיוא

 ןיסעצנירּפ עזיד ןעהטַאריײה טעוװ רט סָאד ,טלעפייווצעג טינ רָאָאה ןייא טאה רע ןעד
 םהיא סָאװ ,עגיצנייא סָאד .ןָאקימָאקלימ ןופ גינעק רעד סנעטסנינעוו ןערעוו טעװ ןוא
 טגעיל ךיירגינעק סעזיד סאד ,קנַאדעג רעד ןעוועג זיא ,ןעלעפעג טינ ןעוועג ייברעד זיא
 "נוא סלַא ןעבעג םהיא טעװ ןעמ עכלעוו ,עטייל איד סאד ןוא דנַאל"רענענ םעד ןיא
 רהעז ןעגַאּפעגנייא ךיילנ םהיא ןיא ןעגענאד ; סרעגענ רעטױל ןייז ןעלעוו ,ןענַאהטרעט
 עניימ סָאד, ,טבַארטעג רע טאה ",ןָא ףימ סע טהעג סָאװַא ,לעטימ סעטוג א
 -נעמַאזוצ ייז סלַא ןָאהט וצ רהעמ ןעד ךיא ךיורּב .? סרעגענ ןענייז ןענַאהטרעטנוא
 ןעגירק ייז ריפ לעװ ךיא ואװ ,ןעינַאּפש ךאנ ןעקיש וצ יז ןוא ןעפיש ףיוא ןעקַאּפוצ

 טמַא ןא ןעפַאשרעּפ רעדָא ,טוג ַא ןעפיוק רימ ןעק ךיא סעכלעוו ריפ ,דלעג סערַאַאב
 לעיפ ױזַא ןעבאה טינ ךיא לָאז ?נרָאז וחָא ןעבעק סעצנַאג ןיימ גיהור ןעציז רימ ןוא
 ןעפיוקרעפ וצ ןענַאהטרעטנוא .דנעזיוט גיסיירד רעדָא גיצנַאװצ דנַאטשרעפ ןוא ּפָאק

 ןוא סיורנ ,ןעפיוקרעפ יז לעװ ךיא גיטפַאהרהַאװ ?דנַאה ן'טימ הטרד ןייא טימ
 ןעלעוו ,ליױק איוו ץרַאוש ןייז ןעלָאז יז ןעוו ןוא ,ןעזָאל ךיז טעװ סע איו רעדָא ,ןיילק
 טניר רימ ,טימרעד רעהַא רָאנ ,ןערעװ לעג רעדָא סײװ דנעה עניימ ןיא ןיוש יז
 רעטייוו געוו ןייז ןעגנַאגעג רע זיא ןעקנַאדעג עזיד טימ *ליומ ןופ ץכַאײּפש איד ןיוש

 ןהעג וצ טייקרעווש איד זַא ןעסעגרעפ רָאנ טָאה רע סָאר ,ןערעירפוצ ןוא ךינ ױזַא

 ,כופוצ
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 יראטסוק איד ךרוד טכארטעב סעלא ועבאה רעכילטסייג רעד ןוא ָאינעדרַאק

 ןעסעילשוצנָא ךיז םוא ןעבײהנָא ןעלָאז ייז ױזַא איו ,טנעלרעביא ךיז ןעבָאה ןוא סעקינ

 ױטונ ריפ ּפָאק א טָאהעג טאה רעכלעוו ,רעכילטסייג רעד ;עינַאּפמָאק רעד וצ

 { לעיצ רעייז ןעכיירגרעד וצ ױזַא איװ ,לעטימ ַא טכאוטעב דלַאב טָאה ,עלעּפנייא

 ןערָאשענמורעה דניושעג רע טאה ,טָאהעג ךיז יב טאה רע עכלעוו ,רעש א טימ

 ןעצראווש ןייז ןוא קָאר-רעבױא ןעיורגנ ןייז ןעבעגעג םהיא טאה ,דרָאב ס'ָאינעדרַאק

 "רַאק ןוא ,ןעזיוה איד ןיא ןוא עקלעזעמַאק רעד ןיא ןעבעילבעג ןיילַא זיא ןוא לעטנַאמ

 ,טנעקרעד טינ ןיילא ךיז טלָאװ רע סָאד ,טעדיילקרעפ .ױזַא ןעווענ טצעי זיא ָאינעד
 ןענואוועג ןעבָאה ערעדנא איד להָאװבָא ,לענעיּפש א ןיא ןהעזעג ךיז טלָאװ רע ןעוו

 םעד ףױא רעווש ןעוועג טינ ךָאד ייז זיא ,ןהעשענ זיא גנודיילקמוא עזיד ןעוו ,םייצ

 "סוק איד ףױא ןעבאה רעטייר איד לייו ,ענעי סלַא יועהירפ ןעמוקוצנָא נעוו"דנאל

 לענש ױזַא ןהעג טנעקעג טינ ןענעו ענעטָארטענסױא טינ איד ףוא ןוא סעקינרַאט

 ,רלאוו ןופ סיורעה ןעװעג ןענייז יז ייז איו דלַאב ױזַא ,ָאולַא ,רעהעג"סופ איד איו

 טימ זיא טָאכיק ןָאד סלא ןוא ,טרָא ןעיירפ םעד ףיױא טלעטשעגסיוא ךיז ייז ןעבאה

 רעכילטסייג רעד םהיא טאה ,סעקינרַאטסוק איד ןופ ןעמוקענסיורעה גנוטיילנעב ןייז

 ןענהָאמרעד וצ ךיז ןעכוז טלָאװ רע איו יוזא ,טקוקעגנָא םַאזקרעמפיוא גנַאל טייצ א

 יכארטעב עליו עשכיה א םהיא טאה רע איוו םעדכָאנ ןוא ןעטנַאקעב ןעטלַא ןַא ןָא

 ןעפורענסױא טאה ןוא סמרָא ענעפָא טימ ןענענטנע ןעפָאלעג םהיא רע זיא ,טעט

 ןיימ ,טּפַאשרעטיר ןופ לעגעיּפש ,ןעמָאקליװ רימ טייז, :עמיטש רעכיוה א טימ

 עטסרעּבױא איד א םולב איד ,ַאשטנַאמ אל ןופ טָאניק ןָאד ןַאמסדנַאל רעכילרהע

 עלא ןופ ריחב רעד ,ןעטקירדעב םעד ןופ ץוש ױא רעצנַאּפ רעד ,לעדַא םעד ןופ

 ןינק עקניל איד ןעמונעגמורעה רע טאה רעטרעוו עזיז טימ 5! רעטיר עדנרעדנַאװ

 ןאמ רעד סָאװ סָאד רעביא גנורעדנואוורעפ טימ לופ טאה רעכלעוו ,ן'טָאכיק זָאד עפ

 םהיא טאה רע זיב ,טכארטעב םַאזקרעמפיוא ךיוא םהיא ,ןָאהטענ ןוא טגָאזעג טאה

 רע ,ןהעז וצ ָאד םהיא טרעדנואווענ גינעוו טינ ךיז טָאה רע ןוא טנעקרעד ךילדנע

 טאה רעכילטסייג רעד סלַא ןוא דרעפ ןופ ןענײטשבָארעה טלָאװעג סיואברוד טאה

 ררעה ,ךַאד ךימ טזָאל, :טנָאזעג טָאכיק ןָאד טאה ,ןטָאלרעד טלָאװענ טינ סע
 רעגידריוורהע ַאזַא דנערהעוו ,ןעטייר לָאז ךיא סָאד ,טינ טסַאּפ סע ןעד ,טאיצנעציל

 * סופוצ טהענ רהיא איו ןאמ

 טנאזענ טאה ?,ןעגײטשבָארעה ןטזָאל טינ ןפוא םוש2 ךייא לעװ ךיא  ,ןיינ,

 רעייא ףױא ןעד ,דרעפ ן'פיוא ןעביילב טייקנירענג רעיא לָאז; .רעכילטסייג רעד

 עבלעװ ,,רעײטנעבַא וא ןעטאהט עטסערג איד ףױא רהיא םוהט דרעפ"סנעירק
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 גונענ זיא ,עכריק רעד ןופ רענעיד ןענידריוונוא ,ריֿפ ןוא ;ןהעזעג טָאה טייצ רעזנוא

 ןעהעיצ עכלעוו ,ןעטפַאשרעה עזיד ןופ םענייא ןופ לעזע ץפיוא ןעטניה ןעצעז וצ ךימ
 לע ךיא ;ןעבױלרע וצ סאד רימ ןעדעירפוצ ןענייז יז ןעוו ,טייקגידענג רעיא טימ

 ַארבעצ סָאד רעדָא ,סוסַאנעּפ םעד ףימ רעטנוא ּבאה ךיא סָאד ,ןעלעטשרָאפ ךימ
 ןיב ךאנ טציז רעבלעוו ,ךַארַאזומ ןירומ ןעטמהירעב םעד ןופ דרעפ-טכעפ םעד רעדָא

 רעד ןופ טייװ טינ ,אמעלוצ גראב ןעכױה םעד ףיוא טרעביוצרעפ גָאט וצ טנייה

 *,םוטולּפמָאק טדָאטש רעסיורג

 טנָאזעג טאה ?,טאיצנעציל ףיועה ,טקנעדענ טינ ראנ ךיא באה םעד ןענעוו

 ףוימ טונ יוזא ןייז טעװ ןיסעצנירּפ איד סאד ,טגייצרעביא זיּב ךיא ןוא, ,טָאכיק ןָאר

 ךייא לָאז רע סָאד ,רעטסײמ-לַאטש רהיא ןעלהעפעב ןוא טייקנילעפעג איד ןָאהט
 ןעוו ,ךייא רעטניה ןעציז ןעק רע ןוא ,לעזע ןייז ןופ לעטָאז םעד ףױא טרָא ןַא ןעכַאמ

 ".ןעדייל ןעלעוו סע טעװ לעזע רעד

 ףיא ןוא, ,ןיסעצנירּפ איד טנָאזענ טאה ?,ןעדייל ןעלעװ ןיוש סע טעװ רע;

 זטד ,ןעלהעפעב יצ סָאד רטטסײמ-לַאטש ןיימ גיהטיונ ןייז טינ טעװ סע סאד ,ביולנ

 ןהעג ןעזָאל טינ ןררעה ןעכילטסיינ א טעװ רע סאד .,ךילדניירפ ןוא טוג יוזַא זיא רע
 | *,ןעטייר ןעק רע ןעוו ,סופוצ

 םוא ןענגורּפשענרעטנורעה זיא ןוא רעברַאב רעד טגָאזעג טאה *טינ סיוועג,

 ןעטעב ןעזָאלעג טינ גנַאל ךיז טאה רעכבלעוו ,ןעבילטסייג םעד ןעטָאבוצנָא לעטָאז ןייז

 ןעמהענ טכָאװענ ךז טאה רעבראב רטד ןעװ רעבָא .טצעזענפיורעה ךיז טאה ןוא

 לעגנודעג א ןעװעג זיא רעכלעוו ,לעזע רעד קילגנוא םוצ טאה ,םהיא רעטניה ןעצעז

 ט ןעבענעג -- ןעוועג זיא רע לעזע ןימ א ריפ סָאװ ,טונ טזייוועב סאד סָאװ -- רענ

 טָאד ,יענָאלשעגסױא גיטלַאװג יזא לָאמ רָאָאּפ א טאה ןוא קלח רעטניה ןייז בייה

 טלָאװ ,ּפָאק ןיא רעדָא טסורב ןיא ּפעלק איד ןעגירקעג טלָאװ סַאלָאקינ רעטסיימ ןעוו

 ןָאד ךָאנ ןעגנאגעגכָאנ ןיא רע סָאװ ,עדנוטש איד ןוא גָאט םעד ןעטלָאשרעּפ רע

 וצ ןעלאפעג זיא רע סָאד ,קרַאטש ױזַא ןעקָארשרעד ךילקריוו ךיז טאה רע .ץטָאביק

 טהיא טאה רע סאד ,ןעבעגעג גנוטכַא גינעו ױזַא דרָאב ןייז ףיוא טאה ןוא דרע רעד

 "עג טינ רע טאה טקרעמעב סָאד טאה רע סלַא וא ,דרע רעד ףױא ןענעיל ןעזָאלעג

 םהיא ףױא סָאװ ,םערָאגעה עד ַאלַאקלַא ןופ לייהט ןעכילטסעוו"דיז םעד ןיא גרַאב א *

 ןעוועג זיא סערָאנעה עד טלַאקלַא .סומולּפמָאק ןופ תוברוח עטלַא איד ,טגָאז ןעפ אוו ,ךיז ןעניפעג

 .םרָאטש 'טרוּפעג סע'סעטנאוורעצ

 זע 0: 20



 .8 ךוצ .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג = | 306

 טאה ןוא דנעה ערייב טימ טכיזעג ןייז ןענרָאברעּפ וצ סלַא לעטימ רעדנַא ןייק טסואוו
 סלַא .ןענָאלשוצ ןעקאב עדייב םהיא טאה עיטסעב עטכולפרעפ איד סאד ,טגָאלקעג

 'העזענ רעטסיימ-לַאטש םענעלאּפעג םעד ןופ טכיזטנ םעד ןופ טייוו טאה טָאכיק ןָאד

 : ןעפורענסיוא רע טאה ,טולב ןהָא ןוא ןעקאּב ןהָא דרָאב א ןופ רָאָאה עלעיֿפ ןענעיל

 איד ץפ דרָאב םעד םהיא טאה רע !רעדנואוו א ריפ סָאװ ,ןייז רמשמ לָאז טאנץ

 יַארעגבָא םהיא טלָאװ רעבראב ַא איװ ױזַא ,ןעמונענבָארטה טַאלג ױזַא ןעקאב

 | " ,טייז

 רהַאפענ ןיא ןעוועג זיא ןַאלּפ ןייז סָאד ,טקרעמעב טאה דעכילטסיינ רעד סלָא

 ןעפָאלענוצ טימרעד זיא ,דרָאב םעד טּפַאכעג דניוושענ רע טאה ,ןערעוװ וצ טקעדטנע

 ןעטלַאהעג טכיזענ ןייז טאה --- ןעירשענ ץלַא ךאנ טאה רעכלעוו - סַאלָאקינ רעטסיימ וצ

 טאה א דרַאב םעד ןעדנובעגנָא רעדעיו םהיא טאה ,טסורּב ןייז וצ טרהעקענוצ

 זיא עבלעוו ,גנורעוושעב א איו ,רעטרעוו ענינייא טלעמרומטנניירעה ייברעד םהיא

 סָאװ ,ןעסקַאװנָא רעדעיװ ןעלָאז דרעב ענעלַאפעגבָארעה זא ,ןעכַאמ וצ הלוגס ַא טשרמולכ

 רעברַאב םעד טאה רע איו םעדכָאנ .ןעגיױא איד טימ ןהעז ןענעק דנַאב טעװ ןעמ

 -לַאטש רעד ןוא קירוצ ןעטירטעגבָא רע טאה דרַאב םעד טצעזענפיורעה רעדעיוו
 טָאכיק ןָאד ; רעהירפ איו דנוזעג ױזַא ןוא גידרעב יוזא ןעוועג רעדעיװ זיא רעטסיימ

 ,ןעטעבעג ןעכילטסייג םעד טאה רע ןוא טרעדנואוורעּפ גינעוו טינ ןעווענ רעבירעד זיא

 ,טניימעג טאה רע לייוו ,רעביוצ ןעזיד ןענרעלסיוא םטייהנענעלעג ייב םהיא לָאז רע

 ; ךיוא ןעכאז ערעדנַא ףיוא רָאנ ןיילַא דרעּב ףיוא רָאנ טינ םוג ןייז ןעק גנוקריוו ןייז סָאד

 ןטשטעכַאק טינ לָאז סע ואוו ,ןהענבָארעה טינ ןעק דרָאב ַא סָאד ,רָאלק זיא סע ןעד

 ןעזומ ,ןערָאװעג דנוזעג רעדעיװ ןענייז עזיד איו יוזא ןוא ,ןעּפיל איד ןוא עדרָאמ איד

 "!עקַאט סע זיא ױזַא} .ןערעװ טלייהעג ןענעק ךרודַאד ךיוא ןעכַאז ערעדנַא ףאנ
 ייעג רעטסרע רעד ייב ןעכָארּפשרעּפ םהיא טאה ןוא רעכילטסיינ רעד טנָאזעג טָאה

 ,סינמייהעג סאד ןענועלוצסיוא םהיא טייהנענעל

 ןוא טסרעוצ ןעטייר לָאז רעכילטסייג רעד סָאד ,טכַאמענבָא טצעי טאה ןעמ
 ,קנעש ןיא ןעמוקנָא ןעלעו יז זיב ,ערעדנַא עדייב איד טימ ןעטייב ךָאנרעד ךיז

 רעד ןוא ןיסעצנירּפ איד ,טָאכיק ןָאד סלַא ,טײװ ליימ ייווצ ןעוועג ךָאנ זיא עכלעוו

 רעברַאב רעד ,ָאינעדרַאק ,יירד ערעדנַא איד ןוא ןעטירעג טצעי ןעבאה רעבילטסיינ

 רעד וצ טנָאזעג טָאכיק ןָאד טאה ,סופוצ ןעננַאנעג יז ןעבעל ןענייז ָאשטנַאס ןוא
 ןיתואוו ןערהיפ טצעי זנוא לָאז ,ןיסעצנירּפ עגידענג ,טייקביוה רעיא, ; ןיסעצנירפ

 *,טליוו רהיא
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 1 טנערפעג טָאיצנעציל רעד טאה ,ןרעפטנע טנעקעג ךָאנ טאה איז רעדייא

 ןעו ? ןהענ ןעכָאז רימ סָאד ,טייקגידעננ רעייֵא טלהעפעּב ךיידגינעק ןעכלעוו ךָאנ;

 יָאקימ ךיירגינעק םעד ךָאנ עזייר רעיא טחענ תועט ןעקראטש ןייק טינ באה ךיא

 ינינעק ףױא טכעלש ךימ העטשרעפ ךיא ןעדייס ,ןייז סָאד ןומ ױזַא ,עי .ןָאקימ
 *ןעבייר

 ךָאנ ,ררעה ןיימ ,עיא  טנָאזעג טאה ןוא קנואו םעד ןענַאטשרעּפ טאה איז

 ".געװ ןיימ טהענ דנאל ןעזיר

 ךרוד געו םעד ןעמהענ רימ ןעזומ ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג טאה ",ױזַא ןעווש

 ףָאנ געװ םעד ןעמהענ טייקגידענעג רעיא ןעק טרָאד ןופ ןוא ,טרָא-סגנונױאוו ןייֵמ

 ןעבאה טעוװ רהיא ןעוו ןוא ,ןעפישנייא ןעמָאנ סע'טָאנ ןיא ךיז ןעטרָאד ,אנענַאהטרַאק
 סלָא רענינעוו לעסיב ַא רחיא טעוװ ,סמרוטש ענייק ןוא םי ןעגיחור ַא ,דניוװ ןעטינ

 -יטָאעמ ןיימ ךיא ,ַאנָאעמ םי ןעסיורנ םעד ןופ טנעהָאנ ןעמוק םטייצ רהָאי ןיינ ןיא

 -עק םעד ןופ טייוו עזייר גטט טרעדנוה סלא רהעמ סָאװטע רָאנ זיא רעכלעוו ,סעד
 ".טייקכילרעה 'ועייא ןופ ךיירגינ

 יא סע} :טנָאזענ איז טאח ?,םוהטרריא ןַא טָאה טייקנידריווכיוה רעיא;
 ףיא ןוא טזיירעגבָא ןעטרָאד ןופ באה ךיא טייז רהָאי ייווצ עלופ ענייק ָאטינ ךָאנ

 טייצ רעזיד ןיא ךיא באה ךָאד ןוא ,רעטעװ סעטונ ןייק טאהעג טינ לָאמנייק באה
 ,אשטנאמ ַאְל ןופ טָאכיק ןָאד ןררעה םעד ןהעז וצ ךילמענ ,לעיצ ןיימ טכיירגרער

 טלעטשענ באה ךיא איו דלַאב ױזַא טרעהענ באה ךיא ןעמָאנ ןעסיורג ס'נעבלעוו ןופ

 "םיוא םהיא ןעגיואוועב ךימ טאה סָאד סָאװ ,ןעינַאּפש ןופ ןעדָאב םעד ףױא טופ ןיימ
 ךַאז עטכערעג ןיימ ןעױרטוצנָא ןוא עדַאננ ןייז וצ ןעבענוצרעביא ךימ םוא ןעכוזוצ

 | *.םרָא ןעניטמעמ ןייז ןופ טייקשידכעה רעד

 ףױא טרעה, ;טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה 1 ןיילײרפ סעגידעגג ,גונעג ,גונענ,

 רטייַא ךילרהע אי ןוא ;הפינח ןופ טרַא עדעי דנייפ באה ךיא ןעד ,ןעמהיר וצ ךימ

 -טסעד ןופ רייא ןעק ךיא ,רעיוא ןיימ דיר עכלעזַא ךָאד ןענידיילעב ,ןייז געט קעווצ

 ,איד ,טינ ייס טייקשירלעה ץיזעב ךיא ייס סאד ,ןייליירפ םעגידענג ,ןרעכיזרעמ ןענעוו
 ןעבעל ןיימ ןופ םיחטָא ןעטצעל םוצ זיב טעװ ,טינ באה ףיא רעדָא באה ףיא עצלעוו

 ,טייצ רעד ןעזָאלרעביא רעבָא סָאד ןעלעװ רימ ,טסנעיד רעיא וצ טרעפּפָאעג ןייז

 עזיד ןיא טאה םהיא סָאװ ןעלהעצרע וצ רימ טאיצנטיציל ןררעה םעד טעּב ןיא ןוא

 זופ ךיא סָאד ,טעדיילקענ טבייל יזַא וא רענעיד ןהָא טרהיפענ ןעדנענעג עמַאזנײא

 *.ןרערנואוו רעבידשד רימ
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 עד טרעפטנעעג טאה ",רעטרעוו ענינעװ טימ ןענָאז ךייא ךיא ןעק סאד,

 פימ ןיב ךיא סָאד ,טָאכיק ןָאד ררעה רענידעגג ,ןעסיוו טזומ רהיא ןעד, ; רעכילטסייג
 ןאנ ,עלליוועס ךָאנ ןעגנַאנטנ ,רעברַאב ןוא דניידפ ןעטוג ןרעזנוא ,סַאלָאקינ רעטסיימ

 טָאװ ,ןעטדנַאװרעפ א ןופ ןערָאװעג טקישעגרעבירעה רימ ןיא עכלעוו ,דלעג עמוס א

 ףיוא ,עמוס ענידעשָאקשינ א ....ןעידניא ךָאנ ןעננַאגעג קירוצ ןערהָאי עלעיפ טימ זיא
 "סַאיּפ עלופ דנעזיוט גיצכעז סלַא רענינעוו טינ םוא ךיז טלעדנַאה סע ןעד ,תונמאנ

 "עב זנוא ןענייז דנעגעג עזיד ךרוד ןעמוקעג ןעטכענ רעבָא ןענייז רימ סלַא ...!רעט

 ,דרעב איד וליפא ,סעלַא טבױרעגנעװַא זנוא ןופ ןעבָאה ןוא רעבױר-נעסַאג רעיפ ןעלַאפ

 ןוא ;דרָאב ןעשלאפ ַא ןָאהטוצנָא טניהטױנעג ןעועג זיא רטברַאב רעד סָאד ױזַא

 ױזַא ייז ןעבאה -- ן'ָאינעדרַאק ףיוא ןעזעיװעגנָא טָאה רע -- ןַאמ ןעננוי ןעזיד ךיוא

 סָאד .דניס סענערָאּבענײינ ַא איו ,טעקַאנ ױזַא ןעווענ זיא רע סאד ,ןָאהטענסיוא

 ,רעביור איד זַא ,דנענעג רעצנאנ רעד ןיא טנָאז ןעמ סאד ,זיא ייברעד עטסנהעש

 םעד ףיוא טעמכ ןענייז עכלעוו ,סעקינשזרָאטַאק ןענייז ,ןעלַאפעב זנוא ןענייז עכלעוו

 רע סָאד ,שידלטה ױזַא זיא רעכלעװ ,ןַאמ א ןופ ןערָאװעג טיירפעב טרָא ןעניבלעז

 יירפ ןוא זיול ןעמעלַא יז ןַאמ-כַאװ ןוא רַאסימָאק םעד ףױא גידנעקוק טינ טאה

 אזא רעדָא רענעגושמ א ןייז לעפייווצ ןהֶא ןומ שינעמ רעגיזָאד רעד .טכאמעג

 לייוו ,ןעסיווענ ַא ןהָא ןוא ץרעה ַא ןהֶא שנעמ א רעדָא ,,ייז איוו שטַאננוי רעסיורנ

 געילפ א ןוא רענהיה רעטנוא סקופ ַא ,ןעסּפעש רעטנוא ףלָאװ ַא טקישענ טאה רע
 ,רעשרטה ןוא גינעק ןייז ןענענ זיא רע ,טייקגיטכערענ איד טרעטש רע ,גינָאה ףיוא

 געװַא טמהענ רע סָאװ םעד טימ עצעזעג עטסעטכערעג ענייז ןענעג טיירטש רע ןעד

 "רעדירב רענילייה רעד ןופ עהור איד געוװַא טבױר ןוא ענרָאטַאק ןופ דנעה איד

 רע ,טרָאװ ןייא טימ ;ניהור ןעּפָאלשעג ןערהָאי עלעיפ טייז ןיא עכלעו ,טפאש

 ריפ טונ טיג וא המשנ ןייז ריפ ךילדעש זיא עכלעװ ,טַאהט ַא ןעגנַאנעב טאה

 *.ףונ ןייז

 עטבישעג איד טלהעצרע רעברַאּב םעד ןוא ןעכילטסיינ םעד טאה ָאשטנַאס

 טייקכילרעה רעטסערנ ןייז טימ טאה ררעה ןייז עכלעוו ,סעקינשזרָאטַאק איד טימ
 טייהנעגעלעג איד טצונעב טָאיצנעציל רעד טאה רעבירעד ןוא ,עדנַאטש וצ טכַארבענ
 ףעדָא ןענָאז וצרעד טעװ רע סָאװ ןהעז וצ םוא ,עיצקעל א ןעזעכ וצ ן'טָאכיק ןָאד

 םעד ןופ טרָאװ ןעדעי ייב טאה טָאכיק ןָאד ,ןעמהענעב ייברעד ךיז טעװ רע איו

 ,ןעקרעמ וצ ןעבעג וצ טגָאװעג טינ רעבָא טאה רע ,ברַאפ ןייז ןעטעיבעג ןעכילטסייּ

 ,עטייל עװַארב עזיד ןופ רעיירפעב רעד ןעוועג סָאד זיא רע סָאד
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 ,עטייל איד ןעווענ ןענייז; ,רככילטסייג רעד טנידנעענ טאה "ָאזלַא עזידא

 םעד ןעהייצרעפ טייקניצרעהמרַאב ןייז ןיא געמ טָאנ ןוא ,טביורעב זנוא ןעבאה עכלעוו

 *ףָארטש רעטנעידרעפ רעייז ןופ טיירפעב ייז טאה רעכלעוו ,רעדניז

 יע
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 .50 לעטיּפַאק
 ופ ךױא איו ,ַאעהטָארָאד רענהעש רעד ןופ גנורהיפפוא רעגולק רעד ןופ ךיז טלעדנַאה ָאד

 .ןעכַאז עטנַאװמַא ןוא עמהענעגנַא ערעדנַא

 טָאה טדערענבָא רָאנ טאה רעכילטסיינ רעד אפ
 ,תונמאנ עניימ ףיױא, 1 ןעפורעגסיוא ָאשטנַאס

 -עג טינ רערעדנא ןייק טאה סָאד ,טאיצנעציל ררעה
 רעבָא םהיא סָאד באה ךיא ;ררעה ןיימ רָאנ ןָאהט

 רע סאד ,ןעהטַארעג םהיא בָאה ןוא טנַאזעג רעהירפ

 ןעוועג טלָאװ סע ;טוהט רע סָאװ ,ןעקנעדעב ךיז לָאז
 "רוארעפ עלַא ןענייז ייז ?ייוו .,ןעיירפעב וצ יז דניז א

 ערעווש ריפ טײּברַא ענשזרָאטַאק ףיוא ןערָאװענ טלייהט

 * ,טנעכערברעפ

 רעדנרעדנַאװ א טאה סָאװ, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה !ּמָאק רעשיראנ אוד,
 ,עטקירדעב ןוא עטעטייקעג ,עדנעדייל"הטױנ איד ּבױא ,ןרעמיקעב וצ ךיז רעטיר

 ?טכשרנוא רעדָא טכער ךרוד ןעמוקעג קילגנוא ןעזיד וצ ןענייז ,םהיא ןענגענעב עכלעוו

 ןוא ףליה וצ ןעמוק וצ עניטפרידעב-הטיונ סלַא יז ,ןירעד רָאנ טחעטשעב טכילפ ןייז

 ןעפָארטענ באה ךיא ,ןעטַאהט עטכעלש ערעייז ףיוא טינ ,ןעדייל ערעייז ףיוא ןעקוק וצ

 רימ ןופ טאה ףורעּב ןיימ סָאװ ייז ריפ ןָאהטעג בָאה ןוא עכילקילגנוא עינאּפמַאק א

 ,ןעגעגַאד סָאװטע טאה סע רעװ ןוא !ןָא טינ ךימ טהעג רעטייוו ןוא ,טרעדראפענ

 ןעכילטסייג ןררעה םעד ןופ עדריוו רעכילטסייג רעד רַאפ גנוטכַא רעלא טימ ,ךיא גָאז
 ןוא זיא טפַאשרעטיר סָאװ ,גינעו טהעטשרעפ רעד סאד ,ןָאזרעּפ רעטרהעעג ןייז ןוא
  יונעג יוזא םהיא ךיא ליװ סָאד ןוא ,גנוי רעטכעלש א ןוא רזממ א איװ ןעניל טנָאז

 טצעזעג ךיז רע טאה רעטרעװ עזיד טימ ",דרעווש ןיימ טימ ןעזייוועב ךילנעמ איו

 ףיוא טרַאּפשעג לעטיה ןייז טאה ןוא דרעפ ןייז ןופ ךַאלד:עזיַא-ניטש איד ןיא טסעפ
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 סיָאנירבמַאמ ןעווטג ףָאנ גנוניימ ןייז ףָאנ זיא סעכלעוו ,ןעקעב סאד ןעד  טביזעג ןייז

 איד ןופ ןרעסעבסיוא ןעזָאל וצ סע םוא ,לעטָאז ןייז ףױא ןעגנַאהעג ךאנ זיא ,לעטיה

 .ןעבענעג (ןעקעב םעד) םהיא טאה קינשזרָאטַאק רעד עכעעװ ,ּפעלק
 טכַאװש איד טנעקרעד ןיוש טאה עכלעוו ,אעהטָארָאד עכיירטסיינ ןוא ענולק איד

 טימ רערעדעי ןעק ן'אשטנאס רעסיוא סאד ,טקרעמעב טאה ןוא רעטיר םעד ןופ טייז !

 ,ןהעזעג טאה איז סלַא ןוא ,קירוצ ןעכיילּב טלָאװעג טינ טאה ,סַאּפש ןעביירט םהיא
 ?ןיא ,רעטיר ררעה, ;טגָאזעג םהיא וצ איז טאה ,סעכ ןיא ױזַא ןעוועג זיא רע סאד

 רהיא סטכלעוו ,ןעכערּפשרעפ םעד ןָא ןענהָאמרעד וצ ךיז טייקנידענג רעיא טעב

 רעדנַא ןייק ןיא ןעזָאלנײרעה טינ ךייא טפראד רחיא ןעכלעוו טול ,טכַאמענ רימ טאה

 ררעה רעד ןעוו ןעד ,ןרָאצ רעיא בָא טזָאל ,גיחטיוג אי ןייז ךיז געמ סע ,רעײטנעבַא

 רעייז ןעקנַאדרעפ וצ ןעכאה סעקינשזרָאטַאק איד סָאד ,טסואוועג טלָאװ טאיצנעציל

 קיומ ןייז ןענָאלשעג לָאמ יירד רעבעיל רע טלָאװ ,םרָא ןעניטכעמ ןעזיד גנואיירפעב

 לָאז סעבלעוו ,טרָאװ א ןעגָאז טכָאװ רע רעדייא - ,גנוצ ןייז ןעסיבעג לָאמ יירד ןוא

 | ",ןעדעירפוצנוא ױזַא ןעכַאמ טייקנידענג רטייַא ןענעק

 טלָאװ רעבעיל,, ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג םאה ",ךיוא ךיא רעווש סָאד ,עיק
 ".טקילפעגסיוא ןעדרַאב-עקַאב עניימ ךיא

 ירע ןוא, ,טָאביק ןָאד טגָאזעג טאה "!ןיסעצנירּפ עגידעגג ,וענייווש ליוו ךיא;

 ; טסורב ןיימ ןיא טמאלפעגפיוא ןיוש טאה רעכלעוו ,ןרָאצ ןעטמערעג םעד ןעקיטש

 סָאװ ,ןָאהטעג ןעבָאה ךייא לעװ יא זיּב גיהור ןוא ליטש ןעטלַאהרעּפ ךימ ליוװ ךיא

 וצ ךייא טייקניליוו ןיימ ריפ גנוניױלעב סלַא רעבָא .ןעכָארּפשרעּפ ךייא ּבאה ךיא
 סָאװ ןיא ,ןעגָאז וצ רימ ,רעדיוורעד טינ.ךייא זיא סָאד ןעוו ,ךייא ףיא טעב ןענעיד

 ,ןענָאזרעּפ איד ןענייז טרא ןַא ריפ סָאװ ןופ ןוא סָאװ ,רעװ ןוא טהעטשעב עטיב רעיא

 *.עבַאר ןעמהענ ןוא גנוניטינרעפ ןעכוז ךייא ריפ ףרַאד יא עכלעוו ןופ

 זיא ךךייא ןעוו, ,אעהטָארָאד טרעפטנעעג טאה "ןָאהט ןרעג ךיא לעװ סאד

 *.ןעטבישעג עכילקילגנוא ןוא ןענַאלפ ןערעהוצסיוא גיקייווגנַאל טינ

 ןוא ,טָאכיק ןָאד טרעכיזרעפ טאה  ,ןייליירפ סעגידעגג ןיימ  ?,טינ סיואברוד,

 ןערעחסיוא עלַא רימ רהיא טלָאז לָאֿפ םעד ןיא, ; טרעפטנעעג טאה ַאעהטָארָאד
 י,רעױא ןעמַאזקרעמפיוא ןַא טימ

 ,רעבראב רעד ןוא .ָאינעדרַאק ןעננַאנטנוצ ןענייז טנָאזעג םאד טאה איז איו ===
 ַאעהטָארָאד עגולק איד עטכישעג א ריפ סָאװ ,ןעסיוו וצ גירעינייג ןעוועג ןענייז יז לייוו

 ןענופעג ררעה ןייז איו ןעבע ךיז טאה רעכלעװ ,ָאשטנַאס ךיוא ןוא ,ןעלהעצרע טעוו

 זיו םעדכָאנ ןוא ;טקורעגוצ רעטנעהענ ךיז טאה .,ןיסעצנירּפ איד רעביא טשיוטעג
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 איז טאה ,טסוהעגסױא ךיז וא לעטָאז רהיא ןיא טכַאמענ טכערוצ ךיז טאה איז

 ;ױזַא גנולהעצרע רהיא ןח לעיפ טימ ןעביוהעגנָא
 *...זיא ןעמָאנ ןיימ סאד ,ןענָאז ךיא זומ ,ןעררעה עניימ ,סעלַא רַאפ רעהירפ,

 טנהָאמרעד טינ ךיז טאה איז לייוו ,קילבנעניױא ןַא טלעטשענבָא ךיז איז טאה ָאד

 ןיא רעבילטסיינ רעד .ןעבעגענ רהיא טאה רעכילטסייג רעד ןעכלעוו ,ןעמָאנ םעד ןָא
 ,טלהעפעג טאה ָאד סָאװ טקרטמענ טאה רע סלַא דנַאה רעד ייב ןעוועג ךיילג רעבָא

 -רע טשימוצ זיא טייקכיוה רעײַא סָאד, ,טגָאזעג רע טאה *,טינ רעדנואוו ןייק זיא סע,

 ןעכאמ ךַאװש ױזַא לָאמכנַאמ ןעק סאד ןעד ,לאזקיש סענירעיורט רעייא גידנעלהעצ

 םענענייא רטייז ןעסענרעפ ייז סָאד ,טלַאפעב סע עכלעװ ,איד ןופ סינטכעדעג סָאד

 טקנעדענ רהיא סָאװ ,טייהנעבאהרע רעיא טימ לֵאפ רעד טצעי זיא סע איו ,ןעמָאנ

 םעד ןופ עטשרוי עניטכיר איד ,אאנָאקימָאקימ ןופ ןיסעצנירּפ איד טייז רהיא סאד ,טינ

 סינטכעדענ ןעטרעמיקעב םעד טעוו גנוקרעמעב עזיד .ןָאקימָאקימ ךיירנינעק ןעסיורג

 ןָא ןרעניארע וצ ןעטייקנירעיווש ןהָא רעטייוו ךיז .,גונעג ןייז טייהנעבַאהרע רעיא ןופ

 ".ןעלהעצרע טליוו רזויא סָאװ ,סעלַא

 ,ךיא ףָאה ןָא טצעי ןופ ןוא} ,ַאעהטָארָאד טנַאזענ טאה ?,רהַאװ זיא סאד,

 עטכישעג עגיטכיר ןיימ ןעלהעצרע רעטייוו ןענעק ףליה ערעטייוו ןהָא לעװ ךיא סאד

 -ענ טאה רעכלעװ ,רעטָאּפ ןיימ ,נינעק רעד : ױזַא זיא עטכישעג ןיימ ,ףוס ן'זיּב

 עכלעוו ,טסנוק רעד ןיא טנעװַאהעב רהעז ןעוועג זיא ,רעגולק רעד ָאירקַאניט ןעסייה

 ןיימ סָאר ,ענופעג רע טאה טּפַאשנעסיװ ןייז טימ ןוא ,(רעביוצ) קינַאמ טסייה
 רע סאד ןוא ,םהיא רַאפ רטהירפ ןעברַאטש טעװ ,ַאללימארַאי ןינינעק איד ,רעטומ

 ;המיתי א ןעּביילב לעװ ךיא סָאד ןוא ,ןעבראטש ךיוא רהיא ךָאנ ךיילנ טעװ ןייֵלַא

 רעדנא ןא איוו ,גרָאז לעיפ יוזַא טינ םהיא טכַאמ ,ןענאז רע טנעלפ ,סעלַא סאד ךָאד
 רעסיורג א ןופ רעשרעה רעד ,זעיר רערטייהעגנוא ןַא זַא ,סייוו רע סָאד ,ףילמענ ,ךַאז
 ָאדנַאליפַאדנַאּפ טכייה רעכלעוו ,ךיירגינעק רעזנוא טימ ךיז טצענערג עכלעוו ,לעזניא

 רע שטָאכ סָאד ,ךַאז עטכאמעגסיוא ןא זיא סע ןטד -- קילב ןרעטסניפ םעד טימ

 יז טימ טייקזייב ןופ רעמיא ךָאד רע טקוק ,ןעניוא עניילג עדנוזעג רֶאָאּפ ַא טאה
 א וא קערש א ןעפרַאװיצונֶא ,ןָא טקיק רע עכלעװ ,ןעמעלַא ףוא םוא ,םורק
 דלאב ױזַא ,זעיר רעזיד סָאד ,טסואװעג טאה ,ךיא גָאז ,רעטָאפ ןיימ ; -- ארומ

 ;טפאמ רעסיורג אזַא טימ המותי א ןערעװ לעװ ךיא סָאד ,ןערהאפרע טעװ רע איו
 ןעזָאקרעביא טינ וליפַא רימ טעװ ןוא ןעמהעגנעוַא סעלא רימ ןופ טעוו ,דנַאל ןיימ ןיא

 סעזיד זעדיימרעפ ןעק ךיא סָאד ,טגָאזעג טאה רע .ןעפיולטנע םוצ ?עפרעד ןיילק ַא
 .לעװ ךיא סָאד ,סיוארָאפ טהעז רע רעבָא ,ןעהטַאריײה םהיא לָאז ךיא ןעוו קיגגנוא
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 ןיימ טָאה טקנוּפ ןעזיד ןיא ןוא ;ןהענגייא םינ גנודניברעפ עכיגקילגנוא ַאזַא ףיוא
 זעיר ןעזיד ןעלַאּפעגניֵא טינ ךָאנ ריט זיא סע ןעד ,טכער ןעמָאקלָאפ טַאהענ רעטָאפ
 רעטייוו ,רעייהעגנוא ןוא סיורנ ױזַא ןייז יז נעמ רע ,ןעהטַארייה וצ ןרעדנַא ןַא רעדָא
 יַאדנַאּפ סָאד ,טדױט ןייז ךאנ ןהעז לעװ ךיא ןעװ ,טגָאזענ רעטָאּפ ןיימ ךיא באה
 ןייז םהיא ןוא ןעטלַאהּפיוא טינ ךימ ךיא לָאז ,דנַאל ןיימ ןיא ןיירעה טלַאפ ָאדנַאליפ
 ןיימ םהיא לָאז ףיא ;ןעדָאש ןעגניירב רָאנ ךרודאד רימ ןעק ךיא ?ייוו ,רעדיוורעד
 םעד ןוא טדיױט םעד ןעטיהרעפ לי ךיא ןעוו ,ןעליוו ןעטונ ן'טימ ןלבענגעװַא ךיירגינעק
 וצ ךימ דנאטש ןיא טינ ןיב ךיא לייוו ,ןענַאהטרעטנוא עטוג עניימ ןופ גנַאגרעטנוא

 טימ ךיילנ גָאז ךיא סָאד ;זעיר םעד ופ טכַאמ רעשילפייט רעד ןעגעג ןעכעטש
 ןיימ ןיא ףליה ןטניפעג לעװ ךיא ואוו ,ןעינַאּפש ךאנ ץזוענ עטייל עניימ ןופ ענינייא
 ןעצנַאג ןעזיד רעביא טנַאקעב זיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,רעטיר ןעדנרעדנַאװ א ייב הטיונ
 (שטייב רעד) עטָאצַא ןָאד ,טינ תועט ןייק באה ךיא ןעוו ,טסייה רעכלעוו װא ,דנַאל
 ".(שיילפ סעטקַאהעג) עטָאניג ןָאד רעדָא

 טגָאזעג טאה "ןייליירפ סענידעננ ,עטָאכיק ןָאד ןענָאז טזומענ טאה רע;
 -עג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד ןעפורעננָא ךיוא טרעװ רעכלעווא ,ָאשטנַאס
 *.טלַאטש

 ,טנָאזעג טאה רע איו ןוא} ,אעהטָארָאד טרעפטנעענ טאה "!,טכטר ץנַאג;
 רעטנוא טייז רעטכער רעד ןיא ןוא טכיזענ ןרענָאמ א טימ סקואו ןיא ךיוה רע זיא
 טימ ןעסקַאוװעב קעלפ םענױרּב ַא רע טאה םורעה ןעטרָאד רעדָא לעפזיא ןעקניל םעד

 *,רָאָאה עטרַאה

 ; רענערט-דליש ןייז וצ טנָאזעג רע טאה ,טרעהעג סאד טאה טָאביק ןָאד סלַא
 ביוא ,ןהעז וצ םוא ,ָאשטנַאס דנײרּפ ,ןעהעיצוצסיוא ךימ ,רימ ףלעה ןוא רעהַא םוק,
 י.טנָאזעג תואיבנ טאה גינעק רעגולק רעד ןעכלעוו ןופ ,רעטיר רעד ןיב ךיא

 -ָארָאד טנערפעג טאה ",ןעהעיצסיוא ךיז טייקנידענג רעיא ּכיו םוראוו,
 ֹי

 .ַאעהט

 טאה רעטָאפ רעייַא ןעכלעו ןופ ,קעלפ םעד באה ךיא בוא ,ןהעז וצ םוא,
 | ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,טרערעג

 ךיא ןעד, ; ָאשטנאס טנָאזענ טָאה ?!ןייז ניהטיונ טינ טעװ ךיז ןָאהטסױא,
 סָאר ,ןעכייצ א ,ןעקור ןעטימ ן'פיוא קעלפ ַאזַא טאה טייקגירענג רעיא סאד ,סייוו
 *.ןאמ רעשירלעה ןוא רעקרַאטש א טייז רהיא

 א ןעמ ףראד דניירפ רעטנוא} ,אעהטָארָאד טנָאזעג טאה *,גונענ זיא סָאד,
 סױא טינ סע טכאמ ,ָאד רָאנ זיא קעלפ רעד ןעוו ןוא ,ןעכוזרעטנוא יונעג םינ ךָאז
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 םעד ןופ ךָאד זיא סע ןעד ,ןעקור ן'פיוא רעדָא לעפקא ן'פיוא ךיז טניפענ רע ביוא

 . ףיוא בָאה ךיא ןוא ,ןעפַארטעג גיטכיר רעטָאּפ ןיימ טָאה סיוועג ןוא בייל ןעגיבלעז

 רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד ןררעה םעד וצ טעדנעוועג ךימ בָאה ךיא סָאװ ,ןָאהטעג גיטביר
 גנוביירשעב יד לייוו ,טדערעג טָאה רעטָאפ ןיימ ןעכלעוו ןופ ,ןַאמ רעד סיוועג זיא

 טָאה רעטיר רעזיד ןעכלעוו ,ףור ןעסיורג םעד טימ גיטכיר טמיטש טניזעג ןייז ןיפ

 בָאה ךיא ראג יוװ ןעד }  אשטנַאמ ַא? ץנאג ןיא ךיוא רָאג ןעינַאּפש ןיא רָאנ טינ

 - ,ןעטאהט עסיורג ענייז ןופ טרעהעג ?עיפ ױזַא ןיוש ךיא בָאה ַאנוסָא ןיא טעדנאלעג

 ןעכלעוז ,רעגיבלעז רעד ןייז זומ סָאד זַא ,טגָאזעג ךיילג רימ טָאה ץרעה ןיימ סָאד

 .ךוז ךיא

 איד ןיא ןעלאפעגנניירעה טָאכיק ןָאד רהיא זיא ,"ןייֿפיירפ סעגידענג רעבָא,

 ןעטרָאד ,אנוסִא ןיא ןענדאק טנעקעג טייהנעבאהרע רעייא טָאה יוזא יו, ,דייר

 *? ןעפַאה ןייק ָאטינ רָאג ךָאד ןיא

 אעהטָארָאד רעדייא ,רעכילטסייג רעד טגָאזעג טָאה ,"ןיסעצנירּפ עגידענג יד,

 .ףעטסרע רעד ןעוועג זיא אנוסֶא סָאד ,ןענָאז ליװ , ,ןרעפטנע טנעקעג ךָאנ טָאה

 ןיא טעדנאלעג טָאה יז יו םעדכָאנ ,ןעדער טרעהעג ךייא ןופ טָאה יז ואוו ,טרָא

 | | ,?ַאנַאלַאמ

 .ַאעהטָארָאד טרעפטנעעג טָאה ",טניימעג עקַאט ךיא בָאה יוזא,

 . לָאז, ;רעכילטסייג רעד טגָאזעג טָאה ,"ןהעטשרעפ סע ךיז טזאל יוזא ןוא,
 ,"ןעלהעצרע רעטייוו ןעזָאל רָאנ טעטסעיַאמ רעייא

 סָאד טא ,ַאעהטָארָאד טרעפטנעעג טָאה ,"ןעגָאזוצ טינ רעטייוז בָאה ְךיא,

 ןררעה ןעגידעגג םעד בָאה ךיא סָאד ,טוג יוזא ןעוועג ךילדנע רימ זיא לַאזקיש ןיימ

 ןוא ןיגינעק יד ריפ רעדעיװ ןיוש ךימ ןעכער ךיא סָאד ןוא ןענופעג טָאכיק ןָאד

 ןיז רעגילעדַא ךיוה ןייז ןוא טייקכילפעה ןייז ןעד ;ךיירגינעק ןיימ ןופ ןירעשרעה

 ךילמענ ,ןערהיפ םדיא לעוו ךיא ןיהואוו ,ןהעגוצכַאנ רימ ןעכַארּפשרעפ רימ טָאה

 וצ םהיא םוא ,קילב ןרעטסניפ םעד טימ ָאדנַאליפַאדנַאּפ זעיר םעד ןענעג ךיילג

 רימ ןופ טָאה רענעי רעכלעוו ,ךיירגינעק ןיימ ןעבעגוצקירוצ רימ ןוא ןעטדיומ

 ,ןערעוו טליפרע טקנוּפ ריפ טקנוּפ טעוו סעלַא סָאד .טכערנוא טימ ןעסירעגקעווא

 םעד רעסיוא ןוא ;טגָאזעגפיױוארָאפ סע טָאה ָאירקַאגיט רעטָאפ רעטונ ןיימ לייוו

 ךאּפש רעשיאעדלאכ ןוא רעשיכירג רעד ןיא ךילטפירש ןוא ךילדנימ ךָאנ רע טָאה

 -עהייצעפָארּפ ןעזיד לָאז ךיא סָאד ,ןעזָאלעגרעביא---טינ העטשרעפ ךיא עכלעוו---

 טימ ,דנאה ןיימ ןעבעג ןעלעוו ,זעיר ןעזיד ןעגניירבמוא טעוו רע ןעוו ,רעטכיר ןעט

 ,"ןָאזרעּפ ןיימ טימ ךיילגוצ ךיירגינעק ןיימ ןעבענרעביא םהיא ןוא ןעטַארייה םהיא
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 ,טָאביק ןָאד טנערפענ טאה 7? ָאשטנַאס דניירפ ,וצרעד וטסנָאז סָאװא

 ? טנַאועגסױארָאּפ טינ ריד סע ףיא בָאה ?רָאֿפ טהענ ָאד סָאװ טינ טסרעה;

 וצ ןיגינעק א ןוא ןערעינער וצ ךיירנינעק ַא לָאמ ןייא ףױא רימ ןעמוקעב ָאד ,וטסהעו
 *,ןעהטַאריײה

 ,ףזממ א זיא רעד ןוא} ;ָאשטנַאס טנָאזעג טאה "!גיטכיר תונמאנ ףיוא,

 "אדנאּפ) ן'ָאדָאליהַאדנַאּפ טעוװ רע איו דלאב ױזַא ןעהטארייה טינ איז טעװ סע רע

 סָאד ,ןעשניוו רימ טלָאװ ךיא .? טואימ זיא ןיגינעק איד !ןעכַאמ גיטרעפ (;ָאדנַאליּפ

 ןופ טאה רעטרעװ עזיד ייב ןוא ?;:טטב ןיא ןעגנירּפשמוא רימ ןעלָאז יילפ  עכלעזַא

 ,ןעגנורּפשעגוצ ןיא ,טפול רעד ןיא ןעננורפש רָאֲאּפ א ןעבענעג ןענינגרעפ רעטיול

 ; ןעטלַאזוצנָא ןעטעבעג איז טאה ןוא םיוצ ץ'ריפ לעזע ס'אעהטַארַאד ןעמונעגנַא טאה

 דנעה איד ןעסוק טלָאװעג רהיא טםאה ןוא עינק איד ףיוא רהיא ראפ ןעלַאפטנ זיא רע
 .ןירעשרעה ןוא ןיגינעק סלַא איז טנעקרענַא רע סָאד ,ןעכייצ םוצ

 ,ןעכאל ןופ ןעטלאהנייא טנעקעג ךיז טלָאװ עדנעהעטשמורעה איד ןופ רעוו
 םעד ןופ ןעטייקשיראנ ץטלעזא ןוא ןררעה םעד ןופ ןעטייהמוד ?כלעזא גידנעהעזוצ

 םהיא ןעכַארּפשרטּפ טאה ןוא דנאה איד ןעבטנעג םהיא טוה ַאעװטָארָאד - ? רענעיר

 דלאב יוזא ,ךיירנינעק רהיא ןופ טיילילעדא עסיורג איד ןופ םענייא ריפ ןעכַאמ וצ

 רהיא ןענירק וצ ןעפלעה רהיא ןוא דסח םעד ןָאהט רחיא טימ טעװ לעמיה רעד איו

 עלא טָאד ,רעטרעוו עכלעזא טימ טקנאדעג ריּפַאד רחיא טאה ָאשטנַאס וא ;דנַאל
 ןעמַאל טזומעג רעדעיוו רעביראד ןעבָאה

 ,וטבישעג ןיימ יא } ,טנָא:עג רעטייוו אעהטָארָאד טאה ",ןעררעה עניימ ,סָאדש

 באה ךיא עכלעוו ,עטייל עניימ עלא ןופ סאד ,ןעגָאז וצ ךָאנ רָאנ ךייא בָאה ךיא ןוא

 רעזיד ןעבעילבעגרעבישא רָאנ רימ ןיא ,ןעטיילגעב וצ ךימ ןעמונעגטימ דנַאל ןיימ ןופ

 ןעמוקענמוא ןענייז ערעדנש עלא איד לייוװ ,דרָאב ן'טימ  רעטסײמ-לַאטש רעגיצנייא
 רע ,ןעפַאה ןופ טײװ טינ ןעלַאפרעביא זנוא זיא רעכלעוו ,םרוטש ןעכילקערש א ןיא

 ןיא יזא ןוא ;רעטערב ייװצ ףיוא סנ ַא ךרוד איו טעטערעג ךיז ןעבָאה ךיא ןוא

 איוו ,ןע;נוריסטּפ עכילרהעפעג ןוא רעדנואוו רעטיױל ןופ םייק ַא ןעבעל טעצנַאג ןיימ
 יזא טלהעצרע טינ ןעכאז ענינײא ךײא בָאה ףיא ןעװ א ;טרעהעג טָאה רהיא

 ןירעד רתיא טלָאז ,ןעלהעצרע טפראדענ באה ףיא איו ,גנונדרָא ןיא ןוא גיטביר

 ן'ייב ףיילג ןטבענעגנא טאה טָאוצנעציל ררעה רעד עכלעוו ,ךאזרוא איד ןעגידקושעב
 ןעדייל עבילנהעווטגנוא ןוא עגידנעטש איד סָאד ,ףילמענ ,עטכישענ ןיימ ןופ גנַאֿפנָא

 | ?.סיױא ייז ןעהעטש עמלעוװ ,ענעי ייב ןורבז םעד בָא ןעכַאװש
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 ,טָאביק וָאד טנָאזעג טאה ",ןיסעצנירּפ ענעבַאהרט ןוא עכיוה ,ןורכז ןיימא

 עבלעװ ,ןעדייל עטסכילנהעוועגנוא ןוא עטסערנ איד וליפא ןעכַאמ ךַאווש טינ ןעלעוו
 רעדעיװ ךיא גיטעטשעב םעד טימ ןוא ;טסנעיד רעייַא ןיא ןהעטשסיוא לעװ ךיא

 וצ ךייא טימ רעווש ףךיא ןוא ,ןעבענענ ךייא באה ךיא סעכלעוו ,ןעכערּפשרעפ סָאד

 טימ לעװ ךיא ןעכלעװ ,דנייפ ןעכערפ רעיא ןעכוזוצפיוא םוא ,טלטװ קע זיב ןהעג
 רעד טימ סיפ איד ראפ ּפָאק ןעצלָאטש םעד ןענעל םָא ןיימ טימ ןוא ףליה סיטָשפ

 וצ ,דרעווש סעטוג ןייק ןעפורנָא טינ סע ןעק ךיא להָאובָא ,דרטווש ןעזיד ןופ ףרַאש

 -נעװַא דרעווש ןיימ רימ יב טאה רעכלעוו ,עטנָאמַאססַאּפ ןופ ן'סטניג ןעקנַאדרעפ

 ןאד ןוא .,ןהייצ איד ןעשיווצ טלעמרומעג רע טאה רעטרעוװ עטצעל עזיד  ?,טעבנגעג
 "נעווַא ןעבָאה זעיר םעד לעװ יא איו דלַאב ױזַא, ; ךיוה ןעדער ןעמונעג רע טאה

 רעייא טיט ןָאהט ןענעמ רהיא טעװ ,ךיירנינעק רעיא ןעבענעגקירוצ ְךייַא חא טגעקענ

 טימ ןענייז ןעקנַאדעג ענימ איו גנַאל ױזַא ןעד ;ועלעפעג טעוװ ךייא איו ןָאזרעּפ

 ףיוא ןענייז ןעגנַאלרעּפ עניימ איו גנאק ױזַא ,טניטפעשעב טינ ןָאזרעּפ רעדנא ןייק

 טינ רערעדנַא ןייק ןופ ןטנייז ןטלהיפענ עניימ ןוא טעדנעװענ טינ רערעדנַא ןייק

 ױזַא ...טינ ףיא גָאז רהעמ ...עכלעוו ,ענינעי איד סלַא ,ןעננאפעג ןוא ןעמונעגנייא

 ןעוו וליפא ,ןעבאה וצ הנותח ןעקנַארעג איד ןיא וליפא ךילגעמ טינ רימ זיא ננאל
 ".סקינעפ לעגיופ םעד טימ ןייז לָאז סאד

 טינ ליװ רע סָאד ,ןררעה ןייז ןופ רעטרעוו עטצעל עזיד ןענייז ן'ָאשטנַאס

 ףיוא; :  ןרָאצ טימ ןעפורענסיוא טאה רט סאד ,גיסָאװדרעּפ ױזַא ןעוועג ,ןעהטַאריײה

 סָאד זיא ,איוו ; דרעפ ַא ןופ לכש ןייפ טינ טאה טייקנידענג רעיא ,תונמאנ עניימ

 ?עזיד איו ןיסעצנירּפ רעכיוה ַאזַא טימ ןעהטַאריײה וצ םטלעפייווצ רהיא סָאד ,ךילנעמ

 ?ןעזיד איו ץאש ַאזַא ןערעשעב םוטעמוא ךייא טעװ קילנ סָאד זַא ,רהיא טניימ
 םוצ טינ ןוא ,טינ גיטפַאהרהַאװ ,ןיינ ?  רענהעש ַאעניצלוד ןייליירפ רעזנוא ןעד זיא

 -ביש ערהיא טינ וליפא טנעידרעפ איז ,גיטּפַאהרהאוו ,עי ! ןהעש יוזא בלַאה לָאמ
 ףױא ,ןערעװ טפַאשּפַארג רעד ןופ טעװ לעוװייט םוצ סָאװ !ןעדניּבוצבָא ךַאלדנעב
 !רעסַאװ םעד ןיא ןעײרעשַאנ ,ןעניפענ וצ טניימ רהיא ןעװ ,טרָאװ ךיא עכלעוו

 ,ךיירגינעק סָאד טמהענ ,ןעמָאנ ס'לעווייט םעד ןיא ןַאד איז טעהטַארייה ,טעהטַאריײה

 -רעבונ רעדָא זיקרַאט ַא ריפ ךימ טכַאמ ןוא ןטטָאבעגנָא ןיילַא ךייא טרעװ סעככעוו
 *!לעווייט םוצ ןהעג עטכישעג עצנַאג איד לָאז טינ ןעו ,רָאטַאג

 ןירעשרעח ןייז ןטנעג ןעננורעטסעל עכלעזַא טרעהענ טאה טָאכיק ןָאד ןעוו

 ןעביוהענפוא טאה רע ;ןעטלַאהניא טנעקענ טינ רחעמ ךיז רע טאה ,ַאעניצלוד

 רֶע איוו ױזַא ,טרָאװ ןיק גידנעדער טינ ,ןעבענעגנ ץָאשטנאס טאה ןוא זייּפש ןייז
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 ןעפרָאװעג םהיא טאה רע סָאד ,ּפעלק עכלעזַא רֶאָאֹּפ א ,רעמוטש א ןעווענ טלָאװ

 םהיא לָאז רע סאד ,ןעפורענוצ טינ םהיא טלָאװ ַאעהטָארָאד ןעוו ןוא ;{ ררע רעד וצ

 ,טריוט ןיב ןעגָאלשעג טרָא ן'פױא םהיא רע טלָאװ ,ןָאהט טינ טשינרָאנ רהעמ
 ,לעטשבָא ןעצרוק ַא ךאנ ןעפורעגסיוא רע טאה ",גנוי רעניימעג אוד ,אוד טסקנעד,

 ןַא ךאנ טייהמוד ןייא טסעװ אוד ןוא ,טנעלרעפ דנעה איד ןעטלַאה לעװ ךיא זא;

 רָאנ סָאד ריד טסלָאז ? ןעהייצרעפ ןעפראד ץלַא ריד לעװ ךיא ןוא ןחעגעב רערעדנַא

 ץייר טסאה אוד לייוו ,סיווענ וטסיב סאד ןעד ,שנעמ רעניימענ אוד ,ןטדערנייא טינ

 ,טינ ןעד אוד טסייװ ...ַאעניצלוד רעכילכיילנרעפנוא רעד ןעגעג ןעזָאלעג זיױל גנוצ

 איז עכלעוו ,טּפַארק רעד ןהַא סאד ,גנויידָאב אוד ,סטכינעגױט אוד ,גנוי"נרעיוב אוד

 ,רער ? ןעטדױט וצ יילפ א וכיפא דנַאטש ןיא ןעוועג טינ ךיא טלָאװ ,דנַאה ןיימ טיג
 רעװ ? טגעיזעב ףיירגינעק סעזיד טאה רעװ ,וטסניימ סָאװ ,ץל רעגיגניצ-נעגנַאלש אוד

 -- זיקרַאמ א ריפ טכאמענ ךיד א ּפָאק םעד טקַאהעגרעטנורעה זעיר םעד טאה

 רעד טימ טינ ןעוו -- ןָאהטעגבָא ןוא ןהעשענ ןיוש ריפ ןַא ךיא העז סעלַא סאד ןעד

 פ גייצקרעו סלַא םרָא ןיימ טימ ךיז טנעידעב עכלעו ,ן'אטניצלוד ןופ טּפַארק

 רהיא תוכזב רָאנ בעל ךיא ןוא ,ךימ ךרוד טנעיז וא טפּפמעק איז !ןעטַאהט ערהיא

 "נערוה רעניטכערטרעדעינ איד ַא .ץנעטסיסקע ןוא ןעבעל רהיא ןופ טלַאהרע ןוא

 ןעביוהעגפיוא ביוטש ןופ טסיב רעכלעוו ,אוד ,טסיב אוד רַאבקנַאדנוא איוו ,ןהוז
 רענעי ןעגנורץטסעל טימ טסלהָאצעב ,לעטיט א טימ ררעה א ןופ גנַאר םוצ ןערָאװעג
 *!ןעטַאהטלהָאװ עכלעזַא טנייצעג ריד טאה עכלעוו ,ןָאזרעּפ

 - ,סעכַא טרעהעג טינ טאה רע סָאד ,טבױטעב ױװַא ןעוועג טינ זיא ָאשטנַאס;
 ךיז טאה רע ,טּפַאכעגפױא דניװשעג ךיז טָאה רע .טנַאזטג טָאה ררעה ןייז סָאװ

 טנָאז, 1 ןררעה ןייז וצ טגָאזענ טאה ןוא ,ררעפ ס'ַאעהטָארָאד רעטניה טלעטשענ

 ,ןיסעצנירּפ עזיר ןעהטַאריײה וצ ןעסָאלשטנע םינ טייז רהיא ןעװ ,ררעה ,ךָאד רימ

 ןעוו ןוא ? ןעמוקעב טינ ךיירגינעק םאד טעוו רהיא םאד ,רָאלק טינ ןעד סאד יא

 ?ןָאהט ןאד רימ רהיא טנעק ןעטַאהטלהָאװ א ריפ סָאװ ,ןעהעשעג טינ לָאז סאד
 סעינָאמערעצ ןהָא ךָאד טעהטַארײה ,ףימ גָאלקעב ךיא סָאװ ןענעוו ,זיא סאד טָא

 איד .ןופ טלָאװ איז איו ױזַא . ,ָאד ?ָאמניײא ןייש איז ןעבאה רימ לייוו .,ןינינעק עזיד
 טימ עבעיל רעיא ןערהיפ רעדעיוו רהיא טנעק רעהכאנ ןוא ,ןעכַאפענבָארעה סנעקלָאװ

 עכלעוו ,עגינעק ערעדנַא ךָאנ ןעניפעג טלעװ רעד ןיא ןעק ןעמ ןעד ;ץאעניצלוד
 םעד ןיא ךימ ךיא ליוװ ,טייהנהעש טפערטעבנָא סָאװ = ,רעבייוו"סבעק טָאהעג ןעבָאה

 ןעגייז עדייב ייז סָאד ,רימ סע טנייש ,ןענָאז וצ טייחרהאוו איד ןעד ,ןעזָאלנײרעה טיג

 *,ןעהעזעג טיִג לָאמנײק ץשעניצלוד ןייליירפ בָאה ךיא ?הָאװבָא ,ןהָעָׁש
* 
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 אור ,ןעהעזעג טינ לָאמנייק איז טסאה אוד סאד ,ןענָאז וטסנעק יױװַא איווש
 א טכַארבעג רהיא ןופ טצעי ָאד טינ רימ וטסָאה !רערעטסעל רעשלַאֿפ

 | *? העירי

 טינ איז באה ךיא סָאד; ,ָאשטנאס טנָאזעג טאה "!ןענָאז טלָאװעג בָאה ךיא;

 רהיא וא טייהנהעש רהיא ןעקרעמעב ןענעק לָאז ףיא סָאד ,טכארטעב טוג ױזַא

 ץנאג רימ איז זיא ,ןעמונעג ןעצנַאג ןיא ,ױזַא רעבָא ;טקנוּפ ריפ טקנוּפ רוגיפ ענהעש

 * .ןערָאװעג ןעלעפעג טוג
 טינ רימ ףיוא באה ןוא ,טָאביק ןָאר טנָאזענ טאה "1 ריד ךיא הייצרעפ יוזא

 ןעגנונערפיוא עטסרע איד ןעד  ;ןָאהטעג רייל ריד ּבאה ךיא סָאװ ,לעביאלריפ ןייק

 *.טבַאמ ןייז ןיא טינ שנעמ רעד טאה

 רטמיא טמוק ױזַא ןוא} ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה ?,טקרעמעג ךיא באה סאד;

 "נייא טינ ךימ ןעק ךיא ןוא גנונערפיוא רעטסרע רעד ןופ ןעצַאװש סאד רימ ייב

 =,גנוצ ן'פיוא ףיורעה טמוק רימ סָאװ ,ןענָאז וצ טָאמנײא סנעטסנינעוו ןעטלַאה

 טהעג גורק רטד ןעד ,טטדער אוד סָאװ ,ןהעז טוג וטסלָאז םעד םעלא ייב,

 -,*.ןיימ ףיא סָאװ טסהעטשרעפ אוד ...רעסַאװ םוצ גנַאל ױזַא

 יוא לעמיה ןיא טָאג ַא טבעל םע} ,ָאשטנַאס טרנפכנעעג טאה ",טונ ,טוג,

 רעכלעוו ,ךיא ביוא ,טכערנוא רהעמ טאה ןעדייב זנוא ןופ רעוו ,ןעטכיר טעװ רע

 ".טונ טינ טלעדנַאה רעבלעוו ,רהיא רעדָא ,טוג טינ דער

 ןררעה רעייא טסוק ןוא ,ָאשטנַאס ,טהעג, ,ַאעהטָארָאד טנָאזעג טאה ?גונעג}

 גיטכיזרָאפ ןייז רהיא טלָאז רעטייוו א ,גנוהייצרעפ זנוא םהיא טעב ןוא רנַאה איד
 ופ עמַאד רעזיד ןענענ טשינרָאג רעטייוו טדער ןוא ,ןעדנעש ןוא ןעביופ רעיא טימ

 רהיא ןיב ךיא סאד ,ףַאז עגיצנייא איד רָאנ סייו ךיא רעכלעוו ןופ ,ָאסָאבָאט

 ,עלעטש ןייק ןעכהעפ טינ ךייא טעװ ,טָאנ ףיוא ךייא טזָאלרעּפ סנעגירעביא ,ןירענעיד

 *,טסריפ א איו ןעבעל ןענעק טעװ רהיא רעכלעוו ןופ
 לָאז רע ןעטעּבעג ןררעה ןייז טאה ןוא ּפָאק ןייז ןעזָאלעגבָארעה טאה ָאשטנַאס

 ענעימ רעטסנרע ןַא טימ ןעבענעג םהיא איז טאה רעד ןוא .,דנַאה ןייז ןעבעג םהיא
 - ,ןָאהטענ םוק א איז טאה רע איו ,םטדכאנ הכרב ןייז ןעבעגעג ךיוא םהיא טאה ןוא

 רע לייוו ,סיורָאּפ לעסיב א ןהענבָא םהיא טימ לָאז רע ןעסייהענ םהיא רע טאה ןאד
 עגיטביוו רהעז ןענעוו ןעדערכרוד ךיִז םהיא טימ ןוא ןענערפ סעּפע טלָאװענ םהיא טאה

 בָא לעסיב ַא ערייב ןענייז יז איו םעדכאנ ןוא ,טנלָאפענ טאה ָאשטנַאפ .,ןעכאז

 ,ָאשטנַאס ,ןעמוסענקירוצ טסיב אוד טייז} ;טנָאזעג טָאכיק ןָאד טאה ,ןעגנאגעג

 ועְביִא ןֶענַערְפ וִצ ףיד טייחנעגעלענ ןייק ןוא טייֵצ ןייק טאהעג טיִנ ךאנ ךיא באה
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 עגסיוא טסאה אוד עכיעוװ ,ת'חילש רעד ןעגעוו ןעטקנוּפ ענלעצנייא ענעדעישרעפ

 "יא ,טצעי .טכַארבעג רימ טסָאה אוד ןעכלעוו ,רעפטנע םעד ןענעװ ןוא ,טרתיפ

 וענָאורעפ טינ רימ וטסלָאז ,טייהנענעלעג ןוא טייצ ןעבענעג זנוא טאה קילג סָאד איו

 עמהענעגנַא עכלעזא ףרור ןעפַאשרעפ רימ טסנעק אוד סעכלעוו ,ןעגיננרעפ סָאד

 *.ןעטכירבאגנ

 ;ָאשטנאס טגאועג טאה ?,טליוו רהיא סָאװ ןטנערפ ךימ ןעק טייקגידענג רעיא;

 רעבָא ;ןעמונעגרעביא סט באה ךיא איו ,טונ ױזַא ןעבעגרעביא סעלא לעװ ךיאא
 *.ןייב ױזַא טינ רעטייוו טייז ,ךייא טעב ףךיא

 ,טָאכיק ןָאד טנערפענ טאה *? עטיּב ַאזַא וצ אוד טסמוק איו

 ןטמוקעב באה ךיא סאד ,ביולנ ךיא ליײװ,  ,ָאשטנאס טגָאזעג טאה "!םורָאד;
 ןעשיווצ ננַאל טינ טאה לעווייט רעד ןעכלעוו ,טיירטש םעד ןטגעוו רהעמ ּפעלק איד

 ,אעניצלוד ןייליירפ ןענעג טנָאזעג באה ףיא סָאװ ,םעד ןעגעוו סלא ,טכַאמעגנָא זנוא
 -- ןָאזרעּפ רענילײה ַא ופ טסעררעביא םעד איװ רהערעפ ןוא בעיל ךיא עכלעוו

 רעיא וצ טרעהעג איז לייוו זױלב -- ךיז םורעה סנױזַא טשיגרָאג טָאה איז להָאװבָא

 ,טייקגידעננ

 ריד זיא טוה ןייד ןעו ,ַאשטנַאס ,םעד ןענעוו ןעדער טינ רחעמ רימ טסלָאזָא
 סע באה ךיא ,סַארדרעפ רימ טכַאמ סע ןעד} ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?,בעיל

 טיינ ,דניז עינ :טנָאז ןעמ סָאװ טסיײװ אוד רעבָא ;ןעבענרעפ סלָאמַאד ריד
 * .ףָארטש

 ןעמוקעג יז זיא רעצעמיא סאד ,ןהעזעג יז ןעבָאה ,טדערענ ױזַא ןעבאה יז סלַא

 ,רעטנעהענ ןעמוקעג זיא רע סלַא ,ןעבאה יז ןעכלעוו ,לעזע ןעיורג א ףיוא ןענעגטנע -

 טיג ךיז ןעבאה ןענױא ענייז סָאװ ,ָאשטנַאס רעבָא ,רענייגיצ א ריפ ןעטלַאהעג

 .עשנעמ םעד םױק טאה ,קועזרעד טאה רע ןעכלעװ ,לעזע ןעדעי ףיוא טקוקעגוצ

 ופ ןוא ,עטנָאמאססאּפ ןופ ן'סעניג טנעקרעד םהיא ןיא טָאה רע סלַא ,ןעהעזרעד

 טאה רע ןוא ;לעזע ןייז ןופ לױנק םעד ןענאטשרעפ רע טאה םידָאּפ ס'רענייניצ םעד

 ןעמירעג טאה סע ןעכלעוו ףיוא ,לעזע ןייז ןעוועג ךילקריוו זיא סע ןעד ,טכער טאהעג
 לעזע םעד םוא ןוא ןטנעקרע טינ םהיא לָאז ןעמ םוא ,טאה רעכלעוו ,עטנָאמַאטסַאּפ

 ,ןעוועג םהיא זיא ךארּפש רעײז סָאװ  ,רענייגיצ סלַא טעדיילקרעפ יז ,ןעפיוקרעפ וצ

 םהיא טאה םייק .ךַארּפש רעטומ ןייז איו טנאקעב ױזַא ,ערעדנַא עכנַאמ איו
 יענינ קארייק אוד יא, ; ןעירשעגסיוא רע טאה ,טנעקרעד ןוא ןעהעזרעד ָאשטנַאס

 ןימ געויא טינ רימ עבנו ,ןעבעל ןיימ רימ זָאל ; םוהטנענייא ןיימ רימ זָאק !ָאלליס
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 {גנילבעיל ןימ רעהַא רימ בעיג ;לעזע ןיימ רעהַא רימ בעינ ;נױוא ןופ לעּפַא-צרַאוװש
 ,סָאד ןהעג זָאל ,רענייא בנג אוד ,ןענאר ןופ געװַא  ;ןזווזינערוה אוד ,חרביו ךאמ

 *! ריד וצ טינ טרעהעג סָאװ

 ,רעטרעװ"פּפמיש א רייר עלעיפ ױזַא טָאהעג גיחטיונ טינ ףילטנענייא טלָאװ רט

 ןיא ןעפָאלענ זיא ,ןעגנורּפשעגרעטנורעה סענינ זיא ףורוצ ןעטסרע םעד ףױא ןעד

 ךיִנ ןיא ָאשטנאס ,ןערָאװעג ןעדנואוושרעפ קילבנעגױא ןייא ןיא ןיא ןוא ּפָאלַאנ

 זיא איו, ;  טגָאזעג טאה ןוא ןעמונענמורעה םהיא טאה רע ,קעזע ןייז וצ ןעפָאלעגוצ

 וא 5? גנוי רעבעיל ןיימ ,לעזע רעטבעילעג-סנעצרעה רעבעיל ןיימ ,ןעננַאנעג ריד

 לעזע רעד  .דניירפ ןעטסעב ןייז איו טסוקעג ןוא טזלַאהעג םהיא רע טאה ייברעד
 ,טרָאװ ןייק גידנרטפטנע טינ ,ןעסוק ןוא ןעזלַאה ןעזָאלענ ךיז טאה ןוא ןעגעיוושעג טאה

 טאה רע סָאװ קילג ןעשנואוועג ן'ָאשטנַאס ןעבאה ןוא ייברעד ןעמוקעגנָא ןענייז עלא

 ךיילנוצ םהיא טאה רעכלעװ ,טָאכיק ןָאד טּפױהרעביא .לעזע ןייז ןעגירקענ קירוצ
 איוו ,ץלא ךָאנ זיא ןעלוע עגנוי איירד איד ףױא לעסקעװ רעד סאד ,טרעכיזרעּפ

 .ןעוועג רַאבקנַאד רהעז םהיא זיא ָאשטנַאס סָאװ ריפ ,טּפַארק ןיא ,רעהירפ

 ,סעומש ַא ןעבאה וצ םוא ,סיוארָאפ ןעטירעג ןעבאה ערייב עזיד דנערהעוו

 "עב נולק רהעז ךיז טאה איז סָאד ,ן'ַאעהטָארָאד וצ רענילטסיינ רעד טגָאזעג טאה

 רהעז ןוא גנולהעצרע רהיא ןופ טייקצרוק רעד טימ וא טלַאהניא םעד טימ ןעמונ

 ,טרעפטנעעג טאה איז ,רעכיּב-רעטָנִר איד ןופ טרַא איד טכאמענכָאנ שירערהיפרעפ

 איז איוו ױזַא  ,רעכיב"רכטיר גידנעזעק ןעבעירטרעפ טייצ רהיא טפָא טאה איז סאד

 טאה ,םימי איד ןוא רעדנעל איד ןופ ענַאל רעד טימ טנאקעב ןעוועג טינ רעבָא זיא

 ,אנוסָא ןיא טעדנַאלעג טָאה איז סָאד ,ןעפערטוצ טפורּפענ איז

 רעבירעד ןוא/ .רעכילטסייג רעד טנַאזעג טאה ",טקרעמעג ךיא באה סאד,

 רעדעיוו זיא סעלַא עכלעוו ךרוד ,גנוקרעמעב ַא טימ ףליה וצ ךייא טלייַאעג ךיא בָאה
 ַא ריפ סָאװ טימ ,ןהעז וצ גידריוקרעמ טינ רעבָא סע זיא ,ןעמוקענ גנונדרָא ןיא

 ,ןעגנולשרעפ ןעכַאז עטכַארטשנסױא עלַא עזיד טאה רעטיו רעמירָא רעד טייקניבולג

 ענייז ףיוא קַאמשעג ןוא ךַארּפש ןיא א ךילנחע ןעוועג ןענייז יז לייוו ,רעבירעד זיולב

 *יָל רעכיב עשיראנ

 "נוא ןוא גידריווקרעמ ױזַא זיא סע} ;ָאינעדרַאק טגָאזענ טאה ?,סיועג עי,

 ּםָאק רעטספרַאש ,רעטסגילק רעד בױא ,טינ סײװ ךיא סָאד ,ךילנהעווענ

 ףצסיוא ןוא ןעדניפרע וצ םוג ױזַא סעלַא סָאד דנאטש ןיא ןעװענ טכָאװ

 *,ןעטבַארמ



 רעד טגָאזעג טאה ",ןעקרעמעב וצ ייברטד ךאז א ךאנ ָאד רעבָא ןיא סע;

 רעטונג רעד עכלעװ וצ ,ןטסיהמוד איד ףױא טינ טקוק ןעמ ןעװא ;רעכילטסיינ
 ןעכאז ערעדנַא ןופ רע טדער ,ןעזירּפאק ענעגושמ ענייז ןופ ןעבעירטעגנ טרעוו רעטיר

 סאד ,ּפָאק ןעטרעלקעגפיוא ןוא ןערָאלק ַאזַא טאה רע סָאד ,טזייוועב ןוא ,גולק יוזא

 טדער ןעמ ןעוו ,דנאטשרעפ ןעדנוזעג ַא טאה רע סָאד ,ןענעקיילּבַא טינ טעװ רענייק

 *ןעבַאז עכילרעטיר ןענעוו םהיא טימ טינ רָאנ

 טימ ךערּפשעג א טּפינקרעפ רעדעיוו טָאכיס ןָאד טאה טייצ רעד רעטנוא

 סעדריטס עטלַא ערעזנוא ,ָאשטנַאס דניירפ ,רימ'ָאל :טגָאזעג טאה ןוא ץָאשטנַאס

 ןוא סינרעגרע ןהֶא טצעי רימ גָאז וא טייהנעסעגרעפ ןופ םי ןיא ןעפרַאװגיײרעה

 אז טאה סָאװ ?ןעפָארטעג ץַאעניצלוד וטסָאה ןעוו ןוא איו ,ואװ ?  סָארדרעּפ

 סָאװ ?טרעפטנעעג ריד איז טאה סָאװ ? טגָאזעג רהיא וטסָאה סָאװ ? טכַאמעג

 טאה רעװ ? ףעירב ןיימ ןעזעלעג טָאה איז ןטוו ,טכאמעג איז טאה טביזעג ַא ריפ

 ןעזיד ןיא זיא ךימ ריפ סָאװ ,סעלא רימ גָאז ,ץרוק ?ןעּבעירשענרעגיא םהיא ריד

 "סיוא רעדָא גידנעגעלוצ טינ ,ןעשרָאפרע וצ ןוא ןענערפ וצ ,,ןעסיוו וצ גיהטיונ לאפ

 ןייק גידנעגייוושרעפ טינ ןוא ריירפ ןיימ ןרעסערגרעפ וצ םוא ןַאז ןייק גידנעטכַארט

 *ןעבַאמ וצ ךַאװש טינ איז םוא ךאז

 רימ טאה ,תנא םעד ןענַאז לָאז ךיא ןעוו, ,ָאשטנאס טנָאזעג טאה ?,ררעה;
 ףעירב ןייק רָאנ רימ ייב באה ךיא לייװ ,ןעבעירשעגרעביא םינ רענייק ףעירב םעד
 *,טַאהעג טינ

 ויא ,ךוביציטָאנ סָאד ןעד, ;טָאכיק ןָאד טנַאזעג טאה ?/גיטכיר זיא טָאד,

 ,ענופענ עזייר ןייד ךאנ געט ייווצ ךיא באה ,ןעבעירשענפיוא םהיא בָאה ףיא ןעכלעוו

 ,טסואוועג טינ באה ףיא לייוו ,ןָאהטעג דייל רהעז רימ טאה סאד סָאװ ,רימ ייב

 ץלַא בָאה ךיא ןוא ;ףעירכ ַא ןהָא ןעמוק טסעוװ אוד ןעוו ןעבײהנַא טסעוװ אוד איו

 ףיר טסעװ אוד איו דלַאב יוזַא קירוצ ןערהעקמוא ךיד טסעװ אוד זַא טכארטעג

 *,ריד ייב טינ םהיא טסָאה אוד טָאד ,ןהעזמורעה

 טלָאװ ךיא ןעוו, ,ָאשטנַאס טרעּפטנעעג טאה ",ןהעשעג ױזַא טכָאװ סָאד;
 ירָאפ םהיא טאה טייקגידעגנ רעיא ןעװ ,סינטכעדענ ןיא ןעמונעגניירעה טינ םהיא
 ,ןעבילטסייג א רַאפ ןעגָאזרעביא טנעקעג םהיא באה ךיא סָאד ,קראטש ױזַא ,ןעזעגעג
 טאה רע סָאד ,גיטכיר ױזַא טרָאװ ריפ טרָאװ ןעבעירשעגפיוא םהיא טאה רעכלעוו

 ַאוַא ןעהעזענ רעדָא ןעזעלעג טינ ךאנ רע טאה ןעבעל ןעצנַאנ ןייז ןיא סָאד ,טנָאזעג

 *.ףעירב עלעיפ ןעזעלעג ןיוש טאה רע לתָאװבָא ,ףטירב םענהעש
1 
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 טנערפעג טאה *? ָאשטנַאט ,גינוווסיוא ףױא ךיוא טצעי ףאנ םהיא וטסייווק

 ? טָאכיק ןָאר

 םהיא באה ךיא איו יוזא ןעדע ;ָאשטנַאס טרעפטנעענ טָאה ",ררעה ,ןיינא

 םהיא ךיא ּבאה ,ןעצונ טינ רהעמ ןיוש ןעק רע סאד ,:עהעזעג באה ןוא ןעבענענבָא

 יקנערשעב ;סָאד זיא ,םהיא ןופ ךָאנ סייוװ ךיא סָאװ טעלַא ןוא ,ןעסענרעפ רערעיװ

 {ויב רענייד !ףוס םעד ןוא ,ןייליירפ םעטקנערשעברטינ ןעגָאז ליו ךיא -- סעט

 נבַאז ערייב עזיד ןעשיװצ ןוא ;טלַאטשענ רענירעיורט רעד ןופ רעטיר רעד ,טריױט

 * ןעגיױא ןוא רעצרעה ,ןעלעעז טרעדנוה יירד סלֵא רחעט טכַארבעג ףיא באה

=== 
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 ,81 לעטיּפַאק
 ןַאצנַאּפ ָאשטנַאס ןוא ןיטָאכיק ןָאד ןעשיוצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,הייר עקַאמשעג איד ןופ

 .ןעגנוריסַאּפ ערעדנַא ןוא ,רעגערטידליש ןייז

 ךיא בָאה, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",טצעי ןי

 ,רעטייוו רָאנ קהעצרע ,ןענהָאמרעד וצ טשינרַאג

 ןעד ךיז טאה סָאװ טימ ןוא ,ןעמוקעגנָא טסיב אוד !

 ןהֶא ?טייהנהעש ןופ ןיגינעק איד טניטפעשעב

 "םיורעה טאה איז איװ ,ןענופעג איז וטסָאה לעפייווצ

 טָאה איז איו רעדָא רונש א ףיוא לרעּפ ןעניוצעג
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 טאה ",ןענופעג טינ איז ךיא בָאה ױזַא |
 ףױא ץייו לעפטש רָאָאּפ א טגיניירעג טאה איז ןרעדנָאז, ;ָאשטנַאפ טרעפטנעעג

 *,זיוה רהיא ןופ ףיוה םעד

 רעטנוא סָאד} ,טָאביק ןָאד טרעפטנעעג טאה "!ןייז רעכיז טסנעמ אוד רעבָא,

 טינ אוד טסָאה .לרעּפ ןערָאװענ ץייוו ןעזיד ןופ רענרעק איד ןענייז דנעה ערהיא

 *? ץייוו רעניימעג רעדָא רעסייוו רענייפ ןעוועג זיא סָאד ביוא ,טקרעמעב

 .ָאשטנַאס טנָאזעג טאה ?,רעהטיור רעטכעלש,

 וטסנעק, ,טָאביק ןָאר טנָאזעג טאה ,טניניירעג ןײלַא םהיא טאה איז ןעוװ,

 גָאז רעבָא ...להעמילעמעז עטסנייפ םסָאד טרעפעילטג טאה רע סָאד ,ןעביוקג רעבי

 ירעביא םהיא טסָאה אוד ןעוו ,ףעירב ןיימ טימ ןָאהטענ איז טאה סָאװ ,רעטייוו רימ

 ?ןרעטש רהיא וצ טקירדעג םהיא אױ טאה ? טסוקענ םהיא איז טאה ?ןעבענעג

 ףטירב רעד הטרעוו איװ ,ןעקרעמ וצ ןעבענעג ענעימ א ףרוד טּפױהרעביא איז טאה

 } ןָאהְטְענ איז טאה סָאװ רעדָא ? ןעווטנ רהיא זיא
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 ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה ",ףעירב םעד ןעבענ טלָאװעג רהיא בָאה ךיא סלַאָא
 טאה ץייוו רעטניניירעג עּפוק ַא ןעכלעוו ,ביוטש ןעקיד םעד ןיא ןענַאטשעג איז זיא

 ,טגָאזעג איז טאה ,דניירפ ,קַאז םעד ףױא רָאנ ףעירּכ ןרעייא טנעל ,,טכַאזרוארעפ

 ןעצנַאג םעד ןעניניירכרוד טינ לעװ ךיא זיב ןעזעל וצ םהיא טינ טייצ ןייק בָאה ךיא

 ",ָאד טנעיל רעכלעוו ,ץייוו

 סע טאה איז} ,טָאכיק ןָאד ןעפורעגסיױא טאה "1 ןייליירפ עגולק סָאד א,

 ךיז ןוא טייצ עיירפ א ןיא ןעזעל טלָאװעג םהיא טאה איז לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןָאהטענ
 ןעטלַאהרעטנוא ךיז איז טאה סָאװ רעביא ;ָאשטנַאט ,רעטייוו רעבָא .. .ןעריזומַא

 רימ ןעגעוו טגנערפענ ךיד איז טאה סָאװ ? טײברַא רהיא ןופ טייצ רעד ןיא ריד טימ

 איד סױא טינ זָאל א סעלַא רימ נָאז ?טרעפטנטעג רהיא וטסָאה סָאװ ןוא
 * ,ךַאז עטסדנימ

 רעבָא, ;ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ?,טנערפענ טשינרָאג ךימ טאה איז;

 או ,רהיא ןענעוו ךיז טערָאמ טייקגידענג רעיא איו ,טלהעצרע רהיא באה ךיא

 רהיא איו ,סענעטסיוו רעזיד ןיא רעדליוו א איוו ,לעטרַאנ ן'זיב טעקַאנ טבעל רהיא

 רהיא איװ ,שיט ןייק ףױא טינ טסע רהיא איװ ,ןעדָאב ןעטרַאה םעד ףיוא טפָאלש

 ".לזמ רעיא טכולפרעפ ןוא טנייוו רהיא איו ,דרָאב רעיא טינ טמאק

 -ענ טינ וטסָאה,, ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה ",לזמ ןיימ ךולפרעפ ךיא סָאד,

 ךיא איו גנַאק ױזַא ןעשנעב סע לעװ ףיא ןוא סע שנעב ךיא אברדַא .ןענָאז טפרַאד

 אעניצלוד איו עמַאד עכיוה ַאזַא ןעבעיל וצ ערהע ןַא ךימ ריפ זיא סע לייװ ,ןעבעל לעװ

 *,ָאסָאבָאט ןופ

 איז סָאד, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה ",ךיוה ױזַא ךילקריוו זיא איז | ,עיש

 *.ןיב ךיא סלַא רעכעה קאלוק ַא טימ סנעטסנינע זיא

 "? ןעטסָאמענ ךיז רחיא טימ ןעד וטסַאה ?ָאשטנַאס ;ױזַא איו,

 טנַאזעג טאה ?,ןעטסָאמענ זנוא ןעבָאה ריס איװ ,ןענָאז ךייא לו ךיא,

 ,לעזע ןא ףיוא ץייוו קַאז ַא ןעבייהפיוא ןעפכָאהעג רחיא באה ךיא סלָא ,ָאשטנַאס

 זיא איז איו ןהעז טונ טנעקענ בָאה ךיא סָאד ,טנעהָאנ ױזַא ןענופענ איז ךיא בָאה

 *,ךיא סלַא רעכעה טיירב איד דנַאה עטונ ַא ןעוועג

 טא ןעטיילנעב ןע'נח ןענָאילימ דנעזוט סָאד ,סיװעג ְךָאד רעבָא זיא סע;

 ,ןענעקיילבָא טינ אוד טסעװ ,לעיּפ שייב םוצ ךַאז ןייא ,סקואוו ןעכיוה ןעזיד ןערעיצעב

 טלהיפעג טינ אור טסָאה טנעהָאנ ןעננאנעגוצ רהיא וצ טסיב אוד סלַא ;ָאשטנַאס

 סייוו ןייֵלא ךיא סָאװ ,סֶעמהָענֲעְגְנַא סעּפע ,חיר ןטקאמשעג א ,ךורעג ןעכילבעיל ָא
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 ןענפענ ךיד טסלָאװ אוד איו ױזַא ,םעהטָא ןא רעדָא היר ַא ,ןעפורוצנָא איוו םינ

 */ רעבַאמ-הושדנַאה םענייפ ַא ןופ ןעדַאל םעד ןיא

 ַא טריּפשענ באה ָךיא סָאד ,, ,ָאשטנַאס טגָאועג טאה "?ןטנָאז רָאנ ןעק ךיא,

 סָאד ,ןופרעד ןעמוקעג לעפייווצ ןהָא זיא סָאד ןוא ,לעסקַא רהיא ןופ סייווש ןופ ל'חיר

 א ןעגירקענ טאה ןא טגנערטשעננָא טײבוַא רערעװש רעד יב ךיז טאה איז

 * ,סייווש

 טסָאה אוד, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה "*,טינ סיוועג סע טמוק ןופרעד,

 ןעד ,סרעדנַא סעּפע ןופ היר ַא טרעהענ טסָאה אוד רעדא רטטַאק ןעבַאה טזומענ

 "נעיליל עזיד ,רענרעד ןעשיווצ עזָאר עזיד ,טסעמש איז איו ןעטסעב סא סייוו ךיא

 * ארבמא עדנעקעמש עזיר ,דלעפ ןופ םולב

 הפ זייוונעטייצ ריּפש ךיא ןעד, ;ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,ךילגעמ ןיא סָאד,

 רעד ,טייקנידעננ רהיא ןופ טלהיפענ באה ךיא ןעכלעו ,ךורענ ןעניבלעז םעד רימ

 רעד איוו זיא לעווייט ןייא ,םינ רעדנואוו ןייק זיא סאד ךָאד ;אעניצלוד יורפגנוי

 ** רערעדנַא

 ןוא ץייוו םעד טניניײרענּבָא טאה איז סלא{ ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *,טונ,

 "ענ טאה איז סֵלֵא ,ךאנרער ןָאהטעג איז טאה סָאװ .,ןיירעה ?הימ ןיא טקישעגנעװַא

 *יל ףעירב םעד ןעזעל

 איז ןעד, ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה .?,ןעזעלענ טינ איז טאה ףעירב םעד,

 ןעסירוצ םהיא טאה איז ;ןעביירש טינ ןוא ןעזעל טינ ןעק איז סאד ,טנָאזעג טאה
 ןעבענ טינ םענייק םהיא ליוו איז סאד ,טגָאזעג טאה איז לייוו ,ךַאלקיטש עניילק ןיא

 ,עסינמייהעג ער-היא ןהעגרעד טינ ןעלָאז טרָא רהיא ןופ עטייל איד םוא ,ןעזעל וצ

 =רעביא ךילדנימ רהיא באה ךיא סאוו ,ןײלַא םעד טימ טנעניננעב ךיז טאה איז ןוא

 -דנע ןוא ;ןענעװטרהיא ןופ ךיז ןערָאמ רעיא ןעגעוו ןוא עבטיל רעײֵא ןעגעוו ןעבענעג

 טסוק איז סָאד ,ןעדלעמ טייקנידעגנ רטייא לָאז ףיא סָאד ,טנָאזעג רימ איז טאה ךיל

 סלַא ןעהעז ןײלַא ןעלעוו ךייא רעבעיל טכָאװ איז סאד ןוא דנעה ס'טייקנידעגג רעיא
 סָאד טעוװ רהיא םעד ךָאנ ,ןעלהעפעב ןוא ןעטעּב רעבירעד ךייא טזָאל איז ;ןעביירש

 ןעפרַאװ וצ נעװַא ,םעקינרַאטסוק ןוא רענרעד איד ןופ ןעמוקוצסיורעה ,זערעה רימ ןופ

 ףַאז ןייק ןעוו ,ָאסָאבָאט ךָאנ ןהענ וצ ךילנעמ איו ?ענש יװַא ןוא ןתענושמ ערעײא

 איז ,ןהעז וצ ךייא טראגעג רהעז טלָאװ איז ןעד ;ןעטלַאהבָא טינ ןופרעד ךייא טעוו

 טפור טייקגידטננ רעיא סָאד ,טנָאזעג רהיא באה ךיא סלא ,טכַאלעג ךילצרעה טאה

 בוא ,טגערפעג איז באה ךיא ,טלַאטשיעג רענירעױרט רעד ןופ רֶעטיִר רעד ןָא ךיז
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 טאה רע ןוא ,עי טנַאזעג טאה איז ;רעיאקסיב רעטסואוועב רעד ןעוועג זיא רהיא ייב
 'ענעוו טגערפענ ףיױא איז באה ךיא ;גנוי רעגידנעטשינַא ץנַאג ַא ןהעזעגסיוא רהיא

 טינ רענייק ףָאנ ךיז טאה ,טנָאועג איז טאה עזיד ןופ רעבָא ,סעקינשזרָאטַאק איד

 *,ןהעז ןעזָאלעג

 ,רימ גָאז רעבָאק ;טָאכיק ןָאד טנָאענ טאה ??טונ סעלַא זיא טייוו יא,
 איד ריפ הנתמ ַא טכַאמעג ןהעננעװַא ן'ראפ ריד איז טאה ְךַאז ערעייהט טכלעוו

 עדָאמ א ןיא סע ןעד ?טכארבעג רימ ןופ רהיא טסָאה אוד עכלעוו ,ןעטכירכַאנ

 סָאד ,רעטסײמײלַאטש םעד ןעניולעב ייז סָאד ,ןעמאד ןוא רעטיר עדנרעדנַאװ איד ייב

 ערעייז ןופ רעטיר איד וצ ןעטכירכַאנ ןענניירב עכלעוו ,קילרַאק םעד רערָא ןייליירפ

 וצ ךיז םוא ,דאז רערעייהט ַא טימ ,רעטיר ערעיז ןופ ןעמַאד איד וצ רעדָא ,ןעמַאד

 - *".תוחילש איד ריפ רַאבקנַאד ןעגייצ

 ַא ריפ סע טלַאה ךיא ןוא, ,ָאשטנאס טנָאזטנ טאה .",ןייז ךיקנעמ ןעק סָאד,

 ןוא ,ןעטייצ עטלַא איד ןיא ןייז יוזא טזומעג רָאנ טאה סָאד רעבָא ;עדָאמ ענהעש

 ןעד ; טױרב ןוא זעק קיטש ַא רָאנ ןעמ טיג ,סױא טהעז סע איו ,ןעטייצ עגיטנייה

 ןַאקרַאּפ םעד רעביא טגנַאלרעד רימ טאה אעניצלוד ןייליירפ סאוו ,סעלַא זיא סָאד
 סאד זיא ןעכייצ ןרעסערג םוצ ןוא ,ןעמונעג דײשבַא רהיא ןופ באה ךיא ןעוו ,ףיוה ןופ

 ".זעקינעסּפעש ןעוועג

 ןוא , ,טָאביק ןָאד טגָאזעג טאה ",דנַאה ענעפָא עכילנהעוועגנוא ןא טאה איז,
 ענייק טאה איז סאד ,ןייז סאד זומ ,ךַאז ענעדלָאנ ןייק ןעבעגענ טינ ריד טאה איז ןעוו
 ךיוא טקעמש לעמעז עטונ ַא רעבָא ;ןןעבענ וצ ריד םוא רדנַאה רעד יב טָאהעגנ טינ

 ,אוד טסייוו ,טבער ןייז סעלַא טעװ ןהעז איז ?עװ ךיא איו דכַאב ױזַא ןוא ,,גיד'תבש
 הא ןיה טסיב אוד סאד ,טכוד רימ ?ָאשטנַאס ,ךימ רעדנואו ףיא סָאװ רעביא
 טסיב קירוצ רעדעיװ ןוא ָאסָאּבָאט זיב רעיה ןופ ןעד ; ןעגיולפענ טּפול איד ךרוד רעה
 ךָאד ןענייז סע רנערהעװ ,סנעװרעטנוא ןעוועג גטט יירד סלַא רחעמ לעיפ טינ אוד

 ,רערעביוצ רענולק רעד סאד ,רעבירעד קנעד ךיא  ,ןעליימ גיסיירד ןיהַא ןענַאד ןופ
 באה םעניוא ןעד -- ןעכאז ענייס ריפ ןַא ףיז םמהענ וא דניירפ ןיימס זיא רעכלעוו

 ןייק ןעועג טינ ךיא טלָאװ םעד ןהָא ןעד ,ןעבאה םהיא זומ ןוא םיוועג ץנַאג ךיא-

 ןייר ףיוא ןעפלעה טזומעג ריד טאה ,ךיא גָאז ,רעזיד --- רעטיר רעדנרעדנַאװ רעתמא
 ןערהיֿפ עכלעוו ,רערעבױצ ָאד ןענייז סע ;ןעקרעמ וצ ריד סאד גידנעבעג טינ ,עזייר
 .איוו גידנעסיוװ טינ ןוא ,ןענידעּפָאלש ַא טעב ןייז ןופ רעטיר ןעדנרעדנַאװ א געװַא
 דגעזױט ןעגרָאט ןעֶטייווֵצ ן'פױא רע טְכָאוורֶע ,וצ ְטהעֶנ סע טרָא עכלעוו ףיוא ןוא
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 טכָאװ סאד ןעו ,ןעפָאלש טנעלענ ךיז טאה רע ואוו ,טרָא םעד ןופ טייוו ןעליימ

 ךיג ױזַא טינ ןעהטיונ ערעייז ןיא רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןעטלָאװ ,יוזַא ןעוועג טינ

 -עלעג רעדעי ייב רָאפ טמוק סאד איו ,ףליה וצ ןעמוק טנעקענ ערעדנַא איד ענייא
 גנַאקש א טימ ןעינעמרא ןופ גרעב איד ןיא רענייא ךיז טנָאנש ָאד ןעד .,טייהנעג

 ןענעקגעווַא ךיז וומ רע ןוא רעטיר ןרעדנַא ןַא טימ רעדָא היח עסיורנ עזייב א רעדָא

 ,םורעה ךיז טהעז ןעמ רעדייא רגבָא ;גנוצ ן'פיוא ןיוש םהיא טציז טדױט רעד ןוא

 .רעבלעװ ,רעטיר רעדנַא ןא ןעגָאװ ןעגידרעייפ א ףיוא רעדָא ,ןעקלָאװ א ףיוא טניײשרע
 - דנַאלגנע ןיא ןעוועג םעד רַאפ טייצ רעצרוק ַא טימ זיא רעכלעוו ןוא דניירפ ןייז זיא

 רעדעיװ דנעכָא ןיא ךיז טצעז ןוא ןעבעל סאד םהיא טעטער ,ףליה וצ םהיא טמוק ןוא

 ,טרעשטעוו ןעסע שיט םוצ ןעוויוא םענענייא ןייז ייב ךילהטימענ ןוא .גיהור געווא
 רנעזיוט יירד זיב ייווצ ןופ ןליאמיק א טכַאמענ קירוצ ןוא ןיה טאה רע איו םעדכאג

 עגולק עזיד ןופ טייקטקישעג ןוא טסנוק איד ךרוד טריסאּפ סעלַא סאד ןוא ;  ןעליימ

 - ןָאשטנַאס דניירפ ,ןכב .רעטיר עניהטומ איד ריפ ןָא ףיז ןעמהענ עכלעוװ ,רערעביוצ

 ןיא ןעוועג םייצ רעצרוק אזַא ןיא טסיב אוד סאד ,ןעביולג וצ רעווש טינ רימ זיא

 טאה דניירפ רעטקישעג ַא ,טנַאזעג איו ,ועד ; קירוצ ןעמוקענ רעדעיװ ןוא ָאסָאבָאט

 ".טקרעמעג טינ סע טסאה אוד ןוא גידנעהילפ טרהיפעג ךיד

 ,ךיקקריװ ןעד} ;ָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",ןעועג אמתסמ זיא ױזַא ,,עיק

 איד ןיא רעבליז"קעווק טאה רעכלעוו ,לעזע"רענייניצ ַא איו ןעפָאלעג זיא עטנַאניצַאר

 | * ,ןרעיוא

 ,טָאביק ןָאד טגָאזעג טאה "!ךיז ןיא רעבליז"קעווק טאהעג רע טאה סיוועג,

 ,ןעכַאמ ןוא רעהפיוא ןהָא ןעזעיר הרבח עזיד ןעד ,םילָאװײט הנהמ א ךאנ וצרעד ןוא
 ןעגעוו גונעג ךָאד ...ןעזיירטימ יז ,טימ לָאז ,געוװ ןיא ייז טמוק סָאװ ,סעלַא סאד

 ןיימ ןופ להעפעב םעד ןענעװ ןָאהט וצ טצעי ךיא באה אוד טסניימ סָאװ .םעד

 סאד ,ןייא העז יא להָאוװּבָא ? עכוזעב וצ איז ןיא ןעמוק וצ רהיא וצ .ןירעשרעה

 ןענעוו ןָאהט טינ ךָאד סאד ךיא ןעק ,להעפעּב רהיא ןענלָאפ וצ טעטכילפרעפ ןיב ךיא
 עצעזענ איד ןשד ; ןיסעצנירּפ רטד ןטכַארּפשרעּפ באה ךיא עבלעװ ,טייקנילעפענ רעד

 עניימ סלַא רעהירפ ןעכערּפשרעּפ ןיימ ןעליפרע וצ ךימ ןעגיהטיונ טפַאשרעטיר ןופ

 ןופ ןוא ןירעשרעה ןיימ ןהעו וצ שינעקנעב ןיימ ךימ טביירט טייז ןייא ןופ ,ןעננַאקרעפ

 ,ערהע איד וא טרָאװ סענעבענעג ןיימ ךיס טכעטש ןוא טפור טיז רערעדנא רעד

 ,ןױש סיײװ ףיא ךָאד .ןעפאשרעפ גנומהענרעטנוא ןיימ ףרוד ךימ לעװ ףיא עכלעוו

 "בָארעה זעיר םעד לעװ ,ןהעננעװַא וצניהַא ךינ לעװ ךיא ;ןָאהט וצ באה ךיא סָאװ

 ;ףיירגינעפ רהיא ןיא ןעצעזניירעה רעדעיװ ןיסעצנירפ איד הא ּטָאק םעד ןעטהעג
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 ןיימ ןופ טכיג סָאד ןהעזוצנָא םוא ,קירוצ ןעמוק ךילקילבנעגיוא רערעיװ ךיא עוו ןאד

 איז סָאד ,טרַא ן'ַאזַא ףיוא ןרעפטנערעפ רהיא רַאפ ןיוש ףימ לעװ ךיא ןוא ;המשנ
 זיא סע סָאד ,ןהעז טעװ איז לייוו ,ךיז ןעהעיצרעפ ןיימ טימ ןעדעירּפוצ ןייז ןעזומ טעװ

 ךיא עכלעוו ,ערהע עדעי ןעד ;ןעמָאנ רהיא ןעכליהרעפ וצ קעװצ םעד טימ ןעוועג

 ךרוד רָאנ ןָא רימ טמוק ןעגעירק ךָאנ לעװ ןוא געירק ךיא עכלטוו ,ןענירקענ בָאה

 *,רהיא וצ רעהעג ךיא סָאװ ןוא ייב ריס טהעטש איז סָאװ ,םעד

 !עגושמ ןייז ךָאד זמ טייקנידעגנ רעיײַא} ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה !ךאא

 ןעבַאמרעטנורעה ןעצנַאנ ןיא עזייר טזיד ןעד רהיא טליװ ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז

 ַא ךייא טיג ןעמ ןעבלעוו ייב ,ךורש ןעכילטסריפ ןוא ןעכייר ןעזיד ןוא ,דנַאה ן'רעטנוא

 גיצנַאװצ ןייז ךיירנינעק סאד לָאז ,רעה ךיא איוו ? ןעזָאלסױרעה ,ןדנ סלַא ךיירנינעק
 ריפ גיהטיונ טאה ןעמ סָאװ ,עפשעב סלא ןעבאה ןוא םורעה ןוא םורעה ןעליימ דנעזיוט

 -רָאּפ סלא ןייז רעסערג ךאנ סע לָאז ,טנָאז ןעמ איװ ;ןענָאמ םעד ןוא ליומ םוד

 טמהעש ןוא ליטש ןעליוו סע'טָאנ םוא ךָאד טנייווש ,ןעמַאזוצ ןעיליטסַאק ןוא לַאגוט

 טעהטַאריײה ,זייב טינ רימ ףיוא טייז ןוא הטאר ןיימ טנלָאפ ,דייר ערעײַא רַאפ ךייֵא

 טליוו רהיא זַא רעדָא ;ןעכילטסיינ ַא ןעניפעג טעװ רהיא ואוו ,טרָא ןעטסרע םעד ןיא

 ױזַא סע םעװ רעכלעװ ,טאיצנעציל םעד ,ןעכילטסייג םענעגייא רעזנוא רהיא טאה

 וצ גונעג טלַא ןיוש ןיב ךיא סאד ,ךָאד טקנעדעב ,רערעדגַא רעדעי איו ןטכַאמ טוג

 עדַארג ךייַא טסַאּפ ,טצעי בעיג ךיא ןעכלעוו ,הטַאר רעד סָאד ןוא ,הטָאר א ןעבעג
 ןיא לעגיופ רעסיורג ַא סלַא רעסעב זיא דנַאה ןיא עלענייפ ןיילק ַא ; ןעטסעב םֵא

 ,סענירּפושט איד ריפ ןעּפַאכ וצ קילנ סאד טינ טהעטשרעפ סָאװ רעד ןוא ,טפול רעד

 | 'י.ןעגָאלקעב וצ ךיז טינ טכער ןייק טאה

 םעד רָאנ רימ טסינ אוד ןעוו} ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טא ,ָאשטנַאס ,רעה,

 ךיא איו רלַאב ױזַא ,נינעק א ןערעװ לָאז ךיא םוא ,ןעהטַארייהרעפ וצ ךימ המַאר

 וצ ריד דנַאטש ןיא ןייז טרא ןץַאזא ףיױא לָאז ךיא ידכ ,?עיר םעד ןענעגנעוַא לעוו

 ןעק ךיא סאד ,ןייז ןעסיוו וטסלָאז ,ןעכערּפשרעּפ ןיימ ןעל'פרע וצ ןוא סעטונ ןָאהט

 ןעזָאלנײרעה ךימ לעװ ךיא רעדייא ןעד  ;ןעליפרע שנואוו ןייד ןעהטַארייה ןהָא ךיוא

 טינ לי ךיא ןוא געיז ךיא ןעו לאפ ןיא סאד ,ןעמהענסיוא ךיא לע ,ףּפמאק ןיא

 לעװ ךיא ןעוו ןוא ; ךיירגיגעק םעד ןופ לייהט ַא ןערעװ ןעבעגענ רימ לָאז ,ןעהטארייח

 ייֵל ךיד ריפ טינ זַא ןייז ןעד סָאד טעװ ןעמעוו ריפ ,ןענירק סאיז

 טלָאז רהיא סאד ,טהעז רעבָאק ןָאשטנַאס טגָאזעג טאה ",רָאלק זיא סָאד;

 עצרַאװש ענייט לָאז ךיא םוא ,רעסַאװ ןעבעל טנעיל סָאװ ,דנַאל כייחט םעד ןענירק
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 וא ןעפישנייַא ןענעק ,ןעלעפעג טינ דנַאל ץפיוא טעװ רימ ןעוו ,ןענַאהטרעטנוא
 רעיא ןעפרַאװנעװַא טצעי טלָאז רהיא ,טנעכערעב ןיוש באה ךיא סָאװ ,ןָאהט יז טימ

 רימָאל ןוא זעיר םעד טעטדױט ןוא ןיהַא רָאנ טהענ ; ן'ַאעניצלוד ןעכוזעב וצ ןעקנַאדעג
 ןעמוקסױרעה סיוענ טעװ ןפרעד !טָאג ייּב ןעד ;לעדנַאה ןעזיד ןרטּפבָא רעהירפ

 ".ןעצונ עסיורג ןוא ערהע לעיפ

 ּלעװ ךיא} ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טאה *,ָאשטנַאס ,טכער טסָאה אודק

 וצ העג ךיא רעדייא ןיסעצנירּפ רעד טימ ןהעג רעהירפ לעװ ןוא ןענלָאפ הטַאר ןייד
 ןענייז סָאװ איד וליפא ,םענייק טפלָאז אוד סָאד ,רעבָא ריד הטאר ךיא ;ן ַאעניצלוד

 איו ױזַא ןעד ;טרערעג ןעבָאה רימ סָאװ ןופ ,טרָאװ ןייק ןעלהעצרע טינ ,זנוא טימ

 ערהיא ןערהַאפרע לָאז חעצימיא סָאד טינ ליוו איז סָאד ,העונצ אזַא זיא אעניצלוד

 סָאװטע םעד ןענעװ לָאז רערעדנַא ןא רעדָא ךיא זַא ,טכער טינ זיא ,ןעקנאדעג
 * .ןרעדױלּפסױא

 רהיא טסייה סָאװיראפ ָאט, ,ָאשטנַאס טנָאזעג טאה *,יוזַא זיא סאד ןעוו,

 סאד ? אטניצלוד ןייכיירפ ראפ ןעלעטשרָאפ ךיז ,טגעי'זעב רהיא ןעמעװ ,ןעמעלא
 רהיא עכלעוו ,איד ןעװ ?איז טבעיל רהיא סָאד ,ןעפָא טזייוו רהיא זַא ,ךָאד טסייה

 ןופ טקישעג ןערעװ ייז סָאד ,ןענָאז ןוא ןעינק רהיא ראפ ןעפרַאד ,רהיא וצ טקיש

 ןענעק ױזַא איוו -- ןעֿפרָאװרעטנוא רהיא רעטנוא טייז רהיא סָאד ,ןעכייצ ַא סלַא ,ךייא

 ייִל סינמייהעג ַא ןעביילב רהיא ןענעוו ןעקנַאדעג ערעייא

 אוד טסהעז, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ?!טסיב אוד שירַאנ ןוא םוד איו ָא,

 טסוומ אוד ןעד ?רובכ ןָאהטוצנָא רהיא רָאנ זיא סעלַא סָאד זַא ,ָאשטנאס ,טינ ןעד

 עסיורג ַא עמַאד ַא ריפ ןיא טפַאשרעטיר רעזנוא ןופ עדָאמ רעד טיופ סָאד ,:עפיוו

 טינ ,רהיא ןענעידעב ןוא ערהע רהיא ןעזייוו רעטיר עדנרעדנַאװ עלעיפ ןעװ ,ערהע

 איז סָאװ זיא איז לייוו ,ןענעיד וצ רהיא סֵלַא ןעקנַאדעג רטדנַא ןייק ייברעד גידנעבָאה

 ןייא ראנ טייהנעבעגרעביא עמיראוו ןוא עסיורג רעייז ריפ גידנעטרַאוורע ןוא ,זיא
 ' רעטיר ערהיא סלא ןענעקרענַא יז ןוא נידעננ ױזַא ןייז לָאז איז סָאד : ךאז

 טרעהעג טּפָא ךיא באה, ,ָאשטנַאס טנַאזעג טאה ",עבעיל טרא רעזיד טימ,

 טינ ןעמ ףראד סָאד ןוא ,ןעבעיק ןייֵלַא טָאנ רָאנ ןעמ ףרַאד ,עכריק ןיא ןעגידערּפ
 םהיא ליוו ןיילַא ךיא להאוובָא ,ףָארטש ראפ ארומ סיוא רעדָא גנוניולעב ריפ ןָאהט

 * ןָאהט ךימ ריפ ןעק רע סָאװ ,סָאד ריפ ןענעיד רָאנ

 טסדער אורע ,טָאכיק ןָאד ןעפורענסיוא טאה 1 ןעמהענ ךיד לָאז לעווימ רעדָא



 ,1 ףוב .טאכיק ןָאד ןוֿפ עטכישיעג - 0

 זיק טינ טסזיב אוד זא ,ןעניימ טלָאװ ןעמ סָאד ,ןעכַאז עטריישעג עכלעזַא לָאמכנאמ

 ".טרידרוטשעג טאה סָאװ רענייא רָאנ ,רעוב

 .ָאשטנַאס טגָאזעג טאה "!,ןעזעל טינ טינ לָאמ םוצ ןעק ךיא ןוא;

 יז סָאד ,טנָאזעג ןעטייוו ןופ סָאלָאקינ רעטסיימ ייז טאה רעטרעוו עזיד ייב

 ןעלייוורעפ לעסיב ַא טלָאװעג ךיז ןעבאה ערעדנא איד ןעד ;ןעטרַאװ טלייוו ַא ןעלָאז

 "עגנָא טאה טָאכיק ןַאד ,ןענופעג ןעבָאה יז ןעכלעװ ,לאווק ַא ןופ ןעקנירט וצ םוא

 ןעוועג ןיוש זיא רע : םעד טימ ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג זיא  ָאשטנאס ןוא ןעטלאה

 םהיא לָאז ררעה ןייז ,טאהעג ארומ טאה רע א סנענטיל עלעיפ יוװא גידנעגַאז דימ

 ַא ןעוועג זיא אעניצלוד סָאד ,טסואװעג טאה רע להַאװבָא ןעד ;ןעּפַאכ טינ יז ןיא

 ָאינעדראק .ןעהעזטג םינ ךָאד רעבָא אז רע טאה ,ָאסָאבַאט ןיא לעריימ-נרעיוב

 ,ןעגָארטעג טאה ַאטהטָארָאד עכלעוו ,רעדיילק איד ןַאהטעגנָא טייצ רעד רעטנוא טאה

 ןעוועג ךָאד יז ןענייז ןעוװעג ןענייז יז טבעלש איו ןוא ,ןענופעג איז טאה ןעמ ןעוו
 "ענרעטנורעה עלא ענייז ייז ,ןָאהטענסױא טאה רע עכלעוו ,איד רַאפ רעסעּב לעיפ

 רעכילטסייג רעד סָאװ ,גראוונעפע לעסיב םעד טימ ןעבָאה ןוא לאווק םעד וצ ןעגנַאג

 יז ןעכלעוו ,רעננוה ןעסיורג םעד טליטשעג ,זױה"טסַאנ םעד ןופ טכארבענטימ טאה

 ,טלהיפענ עלַא ןעבָאה

 איד טעטכַארטעב טאה רעכלעוו ,לעגניי ַא ןעמוקענ ָאד זיא טייצ רעזיד ןיא

 -ענמורעה טאה ,ן'טאכיק ןָאד וצ ןעפָאלעגוצ ךיילנ זיא ןוא לַאװק ץייב טפַאשלעזענ

 רלגידענג ףַא/ ;ןײװענ ַא טימ ךיוה טנָאזעג םהיא וצ טאה א עינק ענייז ןעמונ

 רעד ןיב ךיא ןָא רָאנ ךיס טקוק ?טינ רהעמ ןױש ךימ רהיא טנעקרעד ,ררעה

 ןעװָאבמעד םעד ןופ טכַאמעג יירפ קירוצ גנַאל טינ טאה רהיא ןעכלעו ,סַאערדנַא

 *",ןעדניבענוצ טסעפ ןעוועג ןיב ךיא ןעכלעוו וצ ,םיוב

 ,דנַאה רעד יב ןעמונעג םהיא טָאה רע ,טנעקרעד םהיא טאה טָאכיק ;ָאד

 רעיא םוא} ;טגָאועג טאה ןוא טּפַאשלעזעג ןייז רַאפ טלעטשענרָאּפ םהיא טאה

 איד גיהטױנ איו ,ןהעטשרעפ ןוא ןעסיװ ןעלָאז טייקנידריווביוה ןוא טייקנידעגג

 איד ןעכאמ וצ טונ ןוא ןעכיילגוצסיוא םוא ,טלטוו רעד ןיא ןענייז רעטיר עדנרעדנַאװ
 ,ןעהעגעב ןעשנטס עזעב ןוא עכערפ עכלעוו ,ןעטאהטיטלַאװעג איד וא ןעטכערנוא

 א ןעננאנעגכרוד קירוצ געט עניניא טימ ןיב ףיא םלַא סָאד ,ןעסיוו רהיא טלָאז
 א ןיא זיא סָאװ םענײא ןופ איו ,יירשעג סעכילגעלק א טרעהעג ףיא באה ,דלַאװ
 / ופ ,דנענעג רעד רָאנ טלייאעג ךיא באה טכילפ ןיימ ןופ גידנעקנעד .חרצ רעסיורק

 ןערנובעגוצ ,ןענופעג בָאה ךיא ןוא ,ןעמוק וצ טניישעג טאה ײרשעג"רעמָאי סָאד ןענאװ



 1 .1 ךוֿב ,טאכיק ןאד ןוֿפ עטֿבישעג

 ,ריירפ סיורג טימ רָאּפ ָאד ְךייֵא לעטש ךיא ןעכלעוו ,גנוי ןעזיד ,םיוב ןעווָאבמעד א וצ

 ".ךייַא לחעצרע ךיא סָאװ ,סעלַא ןעזייוועב ןעק רע לייוו

 ןעוָאבטעד ַא וצ ןעדנובענוצ , ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא איו ",ןעוועג זיא רע;
 ,טרעהעג רעטעּפש בָאה ךיא איו ,רעכלעוו ,רעיוב ַא ןוא ,לעטרַאנ ן'זיב טעקַאנ ,םיוב
 ַא ןופ םיוצ םעד טימ בייֵל ןייז טעװעסַאּפעג םהיא טאה ,תיבהזלעב ןייז ןעווענ זיא
 םוראוו ,טגערפעג םהיא ךיא באה ,ןעהעזעג סָאד בָאה ךיא איו רלאב ױזַא ,דרעפ

 זא ,טרעפטנעעג רימ טאה גנוי רעבָארג רעד  ,םַאזיױרג ױזַא םחיא טפָארטשעב רע
 לעיפ גיסעלכַאנ ןעוועג זיא רע לייוו ןוא ,טכענק ןייז זיא רע לייוו ,םהיא טסיימש רע

 ; טרעפטנעעג גנוי רעד טאה םעד ףױא ;טייהמוד ןופ סֵלָא טייקטכעלש ןופ רהעמ
 ןייז .טגהָאצענ ןיימ םהיא ןופ גנַאלרעּפ ךיא לייו ,ךימ טסיימש רע ,ררעה ןיימ
 ךיא עכלעוו ,ןעגעגאד ןעגנורעלקרע ןוא ןעגנונידלושטנע ײקרעלַא ןעבעגעג טאה ררעה
 ןעליופעב םהיא באה ךיא ,ץרוק .ןעמונעננָא טינ בָאה ךיא רעבָא ,טרעהעגסיוא באה
 טימ טעװ רע סאד ,העובש א ןעמונענ םעד ייב באה וא גנוי םעד ןעזָאל וצ זױל
 טימ ךָאנ ןוא גינעפ ןעטצעל ן'זיב דלעג סָאד ןעלהָאצעב םהיא ןוא םייהַא ןהעג םהיא
 טינ אוד.טסָאה ? סַאערדנַא ןהוז ןיימ ,רהַאװ סעלַא טינ סָאד זיא ...טנעצָארּפ
 ןוא ןעסייהעג םהיא סָאד בָאה ךיא ןָאט ןטשירעלהעפעב ַא ריּפ סָאװ טימ ,טקרעמעב
 סָאװ ,סעלַא ןָאהט וצ ןעכָארּפשרעּפ טאה רע טײקנעּפרָאװרעטנוא ןַא ריפ סַאװ טימ
 קערש !רעפטנע ןַא טגנַאקרעֿפ םהיא ןופ ןוא טעטײדעגנָא ,ןעכיוּפעב םהיא בָאה ךיא
 סע סָאװ ,ןעררעה עזיד להעצרע ןוא ןעטלַאהבָא טינ ךָאז ןייק ןופ ךיד זָאל ,טינ ךיד
 רעטיר עדנרעדנַאװ סאד ,זיא סע ניהטיונ איו ןהעז ןעלָאז ייז םוא ,ןעלַאּפענרַאפ זיא
 ".ןענעוו איד ףיוא ןעהעיצמורעה ןעכָאז

 רעד טגָאזעג טאה "??רהַאװ זיא ,טנָאזעג טָאה טייקגידעננ רעײַא סָאװ ,סעלַא;

 רהיא איװ ,סרעדנַא ץנאג ןעזָאלעגסױא השעמ איד ךז טאה ףוסל רעבָאװ ןגניו

 | *.טניימעג טאה

 רעד ןעד ריד טָאהַא .טָאכיק ןָאד טנערפעג טאה *? םרעדנא ץינאנ ױזַא איו

 *ל טלהָאצעב טינ רעיוב

 טיז םיוק רָאנָע ,סאערדנַא טרעפטנעענ טאה .?,טלהָאצעב טינ רָאנ טינ;

 ןופ ךימ רע טאה ,ןיילַא ןעבעילבעג רעדעיװ ןענייז רימ ןוא דלַאװ ןופ סיורעה רהיא

 ,ץימש עלעיפ יוזא ןעבענעג רימ טאה ןוא םיוב ןעניבלעז רעד וצ ןעדנובענוצ יינ סאד

 ,ה .ד) סואעמוילָאהטרַאב םוטקנַאס םענעדנושעג א ריפ טכאמענ ךימ טאה רע סאד

 טעטײלנעב רע טאה ,ןעבעגעג רימ טאה רע סאוו ,ץימש ןעדעי ןוא (שיודק ַא רוּת
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 ףיא סָאד ,טרַא ץַאזא ףיוא ,ןעכַאמ וצ גיטסול ךימ רעביא ךיז םוא ,טָאּפש ַא טימ

 ,ץרוק .ןעצרעמש איד ןופ ךילנעמ ןעוועג רימ טלָאװ סע ןעוו ,ןעכַאל טפרַאדעג טכָאװ

 ןיא ןענעיל טפרַאדעג גָאט ןעזיד זיב באה ךיא סָאד ,ןעבענענ ױזַא רימ טאה רע
 טאה רעױב רעטכעלש רעד עכלעוו ,תוקיזה איד ןופ ןערייווק וצ ךימ םוא ,לַאטיּפסָאה |

 רהיא ןעוו ןעד ,נידלוש טייקנידענג רעיא זיא םעלַא םעד ןיא ןוא ,טכַאמעגנָא רימ

 טינ ךייא טאה רענייק ואוו ,ןעמוקענ טינ טייז ןוא געװ רעיא ןעגנַאגענכרוד טייז

 ךיז טלָאװ ,ןעכאז עדמערפ ןיא טשימעגניירעה טינ ףייא טלָאװ רהיא ןוא ,ןעפורעג

 ךימ רע טלָאװ ןאד ןוא ,ץימש ץוס רָאָאּפ ַא ןעבענ וצ רימ ,טנעגונעב ררעה ןיימ

 רעייא רעבָא איו ױזַא ,נידלוש ןעוועג רימ זיא רע סָאװ ,טלהָאצעב ןוא זיול ןעזָאלעג
 רנורג םוש ןייק ןהָא םהיא טאה ןוא טכַאמעגרעטנורעה לעיפ ױזַא םהיא טאה טייקנירעגנ

 איד ןעפָאלענרעביא םהיא זיא ,ּפָאק ןייז ףױא ןעטייהבָארג עלעיפ ױזַא ןעפרָאװענ

 ,דלַאב יוזא טאה ,ןענכער טנעקעג טינ ְךייַא טימ ךיז טאה רע איו ױזַא ןוא ,לַאג
 ףיא סאד ,םרוטש ַאזַא ךימ רעביא ןעכָארבענסױא ,ןיילַא ןעבעילבעג ןענייז רימ איו

 ןייק ןערעװ טינ רהעמ ןעבעכל ןעצנַאנ ןיימ ןיא ןוש לעװ יא סָאד ,טביולנענ באה
 * שנעמ רעדנוזעג

 - ,טָאביק ןָאד טנָאזעג טאה "?ןירעד ןענַאטשעב ןיא רעלהעפ רעצנַאנ ןיימ,
 טָאה רע רעדייא ןָאהט טפרַאדעג טינ סאד באה ךיא ,ןעטירעגנעווַא ןיב ךיא סָאד;

 סאד ,ןענרעל טּפרַאדעג גנַאל ךימ ןיוש טאה גנורהַאּפרע איד ןעד ;טלהָאצעב ריד
 טשינרָאנ םהיא טנניירב סע סָאד ,טהעז רע ןעװ ,טרָאװ ןייז טינ טלאה רעיוב רעד

 ,ןערָאװשעג באה ךיא טאד ,סאערדנַא ,ןעסעגרעפ ןעבָאה טינ רעבָא טסעוו אוד .ןײא

 ךיא סאד ןוא ,טינ ריד טלהָאצעב רע ןעוו ,ןעכוזוצפיוא םהיא ןוא ןעמוק וצ רעדעיװ

 ילַאװ ַא ןופ ךיוב םעד ןיא ןעטלַאהעב ךיז לָאז רע ןעװ וליפא ןעניפעג םהיא לעוו
 * שיפ

 ,סַאערדנַא טגָאזענ טאה "*,טינ טצונ סע רעבָא ,תמא זיא סאד,

 ןוא ,טָאביק ןָאד טרעפטנעענ טאה "?!טצונ סע בוא ,ןהטז דלַאב טסעװ אוד,

 ןופ טייצ איד ןיא זיא רעכלעוו ,ןעטנַאניצָאר ןעמיוצוצפיוא ןָאשטנַאס ןטליופעּב טאה

 איד זיא סָאװ ,טנערפעג םהיא טאה אעהטָארָאד ,זָארג םעד ןיא ןעננַאנענ ןעסט
 -ָארטשעב םהיא ,רעיוב םעד ןעכוזפיוא ליו רע סאד ,טױעּפטנעעג טאה רע ,השעמ

 ןטלהָאצעב ן'סָאערדנא לָאז רע ,ןעכאמ םהיא ןוא ,גנורהיפפיוא עטכעלש ןייז ריפ ןעפ
 ,טלעוו רעד ןופ ןרעוב עלַא רַאפ לעיּפשיײיב סלַא ןענעיד לָאז רע םוא רעלעה ןייא זיִכ

 יא ןעזָאלניײרעה טינ ךיז רע ןעק ןעכערּפשרעפ ןייז טול סָאד ,טרעפטנעענ טאה איז
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 ,טנָאזעגוצ רהיא טאה רע סָאװ סָאד טליפרע רע זיב ,גנומחענרעטנוא רעדנַא ןייק

 לָאז רע סָאד ,םהיא איז טעב ,רערעדנַא ןַא סלַא רעסעב סָאד סייוו רע איו יוזא ןוא

 *.קירוצ ןעמוק ךיירגינעק רהיא ןופ טעװ רע זיב ןרָאצ ןייז ןעקיטשרעפ

 ןעבאה ָאלַא זומ סַאעדנַא ןוא, ,טָאביק ןָאד טגָאזעג טאה *,רהַאװ זיא סָאד;
 חא רעװש ךיא ןער ;שנָאז טייהנעבאהרע רעיא איו ,קירוצ םוק ךיא זיב דלודעג

 םהיא ריפ לעװ ךיא זיב ,ןעהור טינ לעװ ךיא סָאד ,לָאמ ַא ךָאנ םהיא ךערּפשרעּפ
 * ןעלהָאצעב טינ םהיא טעװ ןעמ זיב ןוא עכַאר ןייק ןעמענ טי

 סָאערדנַא טגָאזעג טאה ',תועובש עזיד ףױא לעיפ טינ ךימ זָאלרטּפ ךיאח
 ףעבעיל ןעװטג טצעי רימ טלָאװ עלליוועס ךָאנ עזייר איד ריפ סעּפע ,ףילסירדרעפ
 ,נעוװ ן'פיוא ןעמהענוצטימ ןוא ןעסע וצ ,סעּפע טאה רהיא ןעוו ,רימ טיג .עכַאר סלַא
 עבלעװ ,רעטיר (עדנרעדנאװ) עדנעריא עלַא טימ ןוא ךייא טימ ןייז לָאז טָאנ ןוא
 *,ייז טימ ןעװעג ןיב ךיא איו ,טריאעג ױזַא ןייז ןענעווטניימ ןופ ןענעמ

 "עזייר ןייז ןופ זעק ןוא טיורב רעקיטש רָאָאֹּפ א ןעמונעגסיורעה טאה ָאשטנַאס

 ,טנָאזעג רע טאה "*,סַאערדנַא רעדורב ,ָאד, .,ננוי םעד ןעבעגעג ייז טאה ןוא קַאו

 *.קילגנוא ןייד ןיא לײהטנַא ןעמהענ עלַא רימ}

 רדנַא טנערפעג טאה ?? ןירעד ןעד רהיא טמהענ לײהטנַא ןַא ריפ סָאװַ;
 ? סאער

 טָאג ןעד, ;ָאשטנַאס טרעפטנעענ טאה ",טיורב ןוא זעק טימ ?ײהטנַא ןעזיד,
 ',ןענָאז ףייא ןעק !ףיא ןעד .,ןעניהטיונ טינ יז ןיא ךָאנ ךימ לעװ ךיא בוא ,סייוו
 העטשסיוא ןעװמ רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ רענערטײרליש רימ סָאד ,דניירפ
 ירע סלא ןעלהיפ רעסעב ןעק ןעמ עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנא ךאנ ןוא רעגנוה לעיפ
 * .ןעלהעצ

 רענ טאה רע איו יֹזַא ןוא זעק םעד ןוא טיורב סָאד ןעמונענ טאה סַאטרדנַא
 ןעזָאלענבָארעה רע טאה ,ןעבענענ טשינ רָאנ טסנַאז םהיא טאה רענייק סָאד ,ןעהעז
 ןהענגעוַא ץייב .דנַאה ןיא נעװ םעד ,טגָאז ןעמ איו ,ןעמונענ טאה ןוא ּפָאק םעד
 רעדנרעדנַאװ ררעה ,ןעליוו סע'טָאנ םוא, ; ץטָאכיק ןָאד וצ טגָאזעג ְךָאנ רע טאה

 -וצ ןעמ סָאד ,וליפא טהעז רהיא ןזא לָאמ ַא ךאנ ןָא ףימ טפערט רהיא ןעוו ,רעטיר

 ךימ טלָאז רהיא רָאנ ,ףליה וצ ןעמוק טינ רימ רהיא טלָאז ,רעקיטש ןיא ךימ טקַאה
 ףאנ ןעק סע איו ןייז טינ סע טעװ טכעלש ױזַא ןעד ;קילגנוא ןייט וצ ןעזָאלרעביא
 ינַאװ עלא ןוא רהיא טָאנ ןופ טכולפרטפ טייז ; ףליה ס'טייקנירעגג רעיא ךרוד ןערעװ
 *.טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג ןעגיז סָאװ ,רעטיר עדנרעד
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 רע רעבָא ; /פָארטשעב גנוי םעד ןוא ןהעטשפיוא טלָאװעג טאה טָאכיק ןָאד

 טריבורמעג טינ רָאנ םהיא טאה רענייק סאד ,טכַאמענגעװַא דניוושענ ױזַא ךיז טאה

 .גנולהעצר) פע'סַאערדנַא רעביא גידנרָאצ רהעז ןעוועג זיא רעטיר רעד ,ןענָאיכָאנ

 םהיא םוא ,ןעכַאל וצ טינ טכַא ןיא ןעמהענ רהעז טזומעג ךיז ןעּבאה ערעדנַא איד ןוא

 .עגושט ןעכַאמ וצ טינ ןעצנַאנ ץא

 עיני עי
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 ,52 לעטיּפאק

 ןיא טפַאשלעועג ןייז ןוא ן'טָאכיק ןָאד טימ םריסַאּפ טָאה םע םָאװ ,םעד ןופ טלעדנַאה

 .קנעש רעד

 רערעיוו ײז ןעּבָאה ןעסעגעגּבָא ןעּבָאה ײז איו םעד ךא
 ,ךַאז ןײק גידנעגעגעּב טינ ןוא ,ןעגעיטשעגפיורעה

 טפַאשלעזעג איד זיא ,ןעלהעצרע וצ הטרעוו ןַײז לאז סָאװ
 -לעוו רַאפ ,עמשטערק רעד וצ ןעמוקעג גָאט ןעטיײװצ םעד

 טָאה רע להָאװּבָא ןוא טָאהעג ארומ רהעז טָאה ָאשטנַאס רעב :
 -עג טינ לָאמ סגיטנייה ךָאד רע טָאה ,ןערהעקנייא טלָאװעג םינ ןעטרָאד
 ירַאמ ןוא רעטכָאמ רהיא ,הטריוו רעד ,ןיהטריוװ איד .,ןעפלעה טנעק

 ץָאשטנַאס ןוא ץטָאכיק ןָאד ןעּכָאה יז םלַא ,טלייאעג ןעּבָאה םענרָאט
 םיורג םיט ןעמונעגפיוא יז ןעּבָאה ןוא ןעגעגטנע ייז ,ןעמוקנָא ןהעועג

 ;טיײקטסנרע רעגידריוו ַא םימ טסירנעּכ איז טָאה רעטיר רעד ןוא ,דיירפ
 סערעסעּב ַא ןעטיײרגוצ םהיא לאז ןעמ סָאד ,ןעטעבעג רעֶּבָא טָאה רע
 איד םהיא םָאה םעד ףױא ןלָאמ סעטצעל טַאהעג טָאה רע םלַא טעּב
 סָאד סלַא ןעלהָאצעּב רעסעּב םעװ רע ןעוו סָאד ,טרעפטנעעג ןיהמריוו
 .טסריפ ַא ריפ איו טעּב ַא ןעכַאמ םהיא ריפ ןלמ םעװ ,לָאמ עמשרע
 ַא טכַאמעג םהיא טָאה ןעמ ןוא ןעכַארּפשרעפ םע טאה טָאכיק ןָאד
 טָאה רע ועכלעװ ןיא ,רעײש ןעגיבלעו םעד ןיא םעֶּב סעגיד'השקישינ
 -קעװַא תויהש ןהָא ךײלג ךיז טָאה רע ןוא ,ןעפָאלשעג לָאמ עטצעל סָאד
 ןײז ןיא טַאמ ךױא ןיא רימ ץנַאג ןעועג ןיא רע לײװ ,ןעהור טנעלעג
 | ,דנַאטש

 "ינ רעטסיימ רעד ןיהטריוו יד טָאה ריהט ןייז טכַאמעגוצ רע טָאה םיוק
 רהיא ,המשנ ןיימ ייּבכ, :טגאזעג ןוא דרָאּכ ןייּב ןעמונעגנָא ,רעּברַאּב םעד ,םַאלָאק
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 םעד ןעבענקירוצ רימ טזומ רהיא ;דרָאב טלַא קע ןיימ ןעצונעב טינ רהעמ טלָאז

 ןרעגלַאװמורעה ךיז לָאז רע סאד ,עדנַאש א זיא סע ןוא ,ןַאמ ןיימ וצ טרעהענ רע ,קע

 ןיימ ןיא ןעקעטשניירעה געלפ יא ןעכלעו ,םַאק םעד ןיימ ךיא ...דרע רעד ףיוא

 - *קע ןעטונ
 טלָאװעג טינ ןעסייר ןוא ןעהעיצ רהיא ףיוא גידנעקוק טינ טאה רעבראב רעד

 םהיא לָאז רע ןעטעבענ םהיא טאה טָאיצנעציל רעד יב ,דרָאב םעד קירוצ ןעבענ

 ןוא ןָא טצעי ןופ ןעק רע ןעד ,גיהטיונ טינ רהעמ םהיא טאה ןעמ לייוו ,קירוצ ןעבענ

 יכאנ סָאד ,ןענָאז ן'טָאביק ןָאד א טלַאטשעג רעניטכיר ןייז ןיא ןעטערטפיוא רעטייוו

 רע זיא ןערָאװענ טּבױרעב סעקינשזרָאטַאק עשירעביוד איד ןופ זיא רע איו םעד

 .לַאטש םעד ןענעוו ןענערּפ טעוו רעטיר רעד ןעװ וא ; עמשטערק עזיד ןיא ןעפָאלטנע

 טקישענגעװַא םהיא טאה איז סָאד ,ןענָאז ןעמ ןעק ,ןיסעצנירּפ רעד ןופ רעטסיימ

 רעייז ןוא איז סָאד ,ןעסיוו וצ ןעבעג ןענַאהטרעטנוא ערהיא לָאז רע םוא סױרָאפ

 ן'טימ ןאד טאה רעברַאב רעד .סגעװרעטנוא ןיוש ךיז ןעניפעג רעיירפעב ס'נעמעלא

 ,ןעכאז ענירביא עלַא ךױא איו ,קע םעד ןעבעגעגקירוצ ןיהטריוו רעד ןעליוו ןעטונ
 ,ננואיירפעב ס'טָאכיק ןָאד וצ ןעהעילעג טאה איז עכלעוו

 ינהעש ס'ַאעהטָארָאד רעביא טניוטשרע ןטװעג ןענייז עמשטערק רעד ןיא עכַא

 רעד .ָאינעדרַאק ךוטסַאּפ םעד ןופ טלאטשעגנ ענהעש איד רעביא ךיוא ןוא ,טייה

 ןעמוקעג טנעקעג סע טאה ןעמ איו טונ יוזא ,ןעסע טלעטשעב טאה רעכילטסייג

 ענירעשָאקשינ ַא יז ריפ טכַאמעג טאה הטריװ רעד ןוא ,זיוה ןעניזאד םעד ןיא

 עצנַאנ עזיד ,טלהָאצעב טוג ןעגירק טעװ רע סאד ,גנונּפָאה רעד טימ ,טייצלהאמ

 -פיוא טינ םהיא טונ ריפ ןענופענ סע טאה ןעמ ןוא ןעּפָאלשעג טָאכיק ןָאד זיא טייצ

 טייצ רעזיד וצ םהיא ריפ טעװ ףָאלש רעד סָאד ,טבױלנענ טאה ןעמ לייוו ,ןעקעוויוצ

 ןופ טרַאװנעגעג רעד ןיא זיא ןעסע םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןעסע סלַא רעסעב ןייז

 עלַא ןופ ןוא ץסענרַאטירַאמ ןופ ,רעטכָאט רהיא ןופ ,ןיהטריוו רעד ןופ ,הטריוו םעד

 ןוא רעטיר םעד ןופ תענושמ רענידריווקרעמ רעד ןעגעוו ןערָאװעג טדערענ עדמערפ

 רעױעיװ טאה ןיהטריוו איד ,ןענופעג םהיא טאה ןעמ ןעכלעוו ןיא ,דנַאטשוצ םעד ןופ

 וא ,רעביירט-לעזע םעד ןוא םהיא ןעשיווצ ןעמוקעגרָאּפ זיא סע סָאװ ,טלהעצרע

 רע סָאד ,ןעגופענ טאה ןוא ץָאשטנַאס ךָאנ ןהעזענמוא ךיז טאה איז איו םעדכָאנ

 םעד טימ עטכישעג עצנַאג איד טלהעצרע ךיוא איז טאה ,ייברעד ןעווענ טינ זיא

 רעד טלַא .טריװמַא גינעו טינ טימרעד ךיז טאה טפַאשלעזענ איד ןוא "ןטקעד,

 ןעזעל ןופ טקיררעפ ןערָאװעג זיא ּפָאק ס'טָאכיק ןָאד זא ,טנָאזעג טאה רעכילטסייג

 סָאד יוזא איו טינ ךָאד סייוו ְךיאק : טרעפטנעעג הטריו רעד טאה ,רעכיּב-רעטיד
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 ערעסעב ןייק .ָאטינ טלעוו רעד ןיא זיא ,העטשרעפ ךיא איו טייוו יוזא ןעד ,ןייז לָאז

 ,ןעטפירש ערעדנַא ענינייא ךָאנ ןוא יז ןופ יירד ייווצ ַא בָאה ךיא וא ,ןעזעכ וצ ךַאז

 רימ יב רָאנ טינ ןוא ,ץרעה סאד ףיוא ךילקריוו רימ יב טלעוק סע עכלעוו ייב

 ןעמאזוצ םיכוטימימי ןיא ָאד ןעמוק טייצ"טינש ןיא ;ערעדנא עלעיפ ייב ךיוא רָאנ

 .רערעדנא ןַא רעדָא רענייא רעמיא ךיז טניפענ סע עכלעוו רעטנוא ,רעטינש עלעיפ

 רעביא ןוא דנאה ןיא רעכיב איד ןופ םנייא ןַאד טמהענ רעזיד ; ןעזעל ןעק רעכלעוו

 סאד ,קשיח ַאזַא טימ וצ םהיא ןערעה ןוא םהיא םורעה ךיז ןעצעז ערעזנוא גיסיירד

 ,ןעגָז ךיא ןעק לא ךימ ריפ סנעטסגינעװ ;סעלַא ןָא ןעסעגרעפ רימ
 .,ךיז ןעבעיג רעטיר איד עכלעװ ,ּפעלק עכילקערש איד ופ רעה ףךיא ןעוו סָאד

 ךיא סָאד וא ,רעטיר ַא ןערעװ ןעריבָארּפ וצ ךױא טסול עטסערנ איד ךיא נירק

 "עג עכלעזַא ןערעה וצ ןוא ןעציז וצ טכַאנ װא גָאט ןערעװ דימ טינ טלָאװ

 *.ןעטביש

 בָאה ךיא ןעד/ ;ןיהטריװ איד טנַאזעג טאה ?,ױזַא ךיוא עדַארג ךיא ןוא,

 ןאד ;טנעייל ןעמ סָאװ וצ-טסרעה אוד ןעװ רעסױא ,זיוה ןיא הור ןייק סלַאמעינ

 *,ףיז ןעגעירק וצ ףיד טסעגרעפ אוד סאד ,ךאז רעד ןיא ןָאהטרעּפ ױזַא וטסיב

 זַא ןרענ ךיוא באה ךיא ןוא} ,סענרָאטיראמ .טגָאזעג טאה *,תמא זיא סָאד,

 סאד ,טרעה ןעמ ןעו טּפױהרעביא !ןהעש ױזַא ןענייז יז ןעד ,ןעכַאז עכלעזַא ןערעה

 דנערהעו רעטיר ַא ןופ םמרָא איד ןיא טנעיל רעמױב-נעשזנַארָא רעטנוא עמַאד ַא

 ,האנק ןוא קערש ןופ רעבעיפ טנעירק ןוא ךאוו ףיױא טהעטש ןעכדעמ"רעמַאק רהיא

 *.עינָאה איװ סיז ױזַא זיא סָאד ,ןענָאז חמ ךיא

 - רעכינטסיינ רעד טגערפעג טָאה ? יורפננוי ,וצרעד ןעד רהיא טגָאז סָאװ ןוא

 יל ןעבאז עבלעזא ךייא ןעלטפענ איווא .ןיהטריוו רעד ןופ רעטכָאט איד

 ךיא, ;ןעכדעמ סאד טרעפטנעעג טאה "?טינ סייוו ףיא ,טרָאװ ןיימ ףיוא;

 העטשרעפ ךיא שטָאכ ןרענ וצ םע רעה ךיא ,גידנענָאז תמא םעד ןוא ,וצ סע רעה

 ןעלעפעג ,קרַאטש ױזַא רעטָאּפ ןיימ ןעכטפענ עכלעו ,ּפעלק איד רעבָא ;טשינרָאנ
 ןופ גנודייש רעייז רעביא רעטיר איד ןופ ןענַאלק איד איו טוג יוזא טינ ךָאד רימ

 םרהירץג לָאמ עגינייא ןיושי ייז וצ דייכטימ ןופ ךילקריוו ןיב ךיא ןוא ,ןעמַאד ערעייז

 *,ןערערהט זיב ןערָאװעג

 יעג ןעטלָאװ יז ןעו ,ןעכדעמ סעכעיל ,ןעטסיורט ךינ ָאזלא יז טלָאװ רהיאע

 .ַאעהטָארָאד טגערפעג טָאה *1ףייא ןענעוו טרעפָאי

 ; ןעכרעמ סָאד טנָאועג טָאה *,ןָאהטעג טלָאװ ףיא סָאװ ,טינ סייוו ךיא;,

 ערעייז סָאד ,םַאזיױרג ױזַא ןענייז ןעמַאד איד ןופ עגינייא סָאד ,סייוו ךיא רעּצַא;
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 יייןעמענ עסואימ ערעדנַא דנעזױט ךָאנ ןוא ןעבייל ןוא סרעגיט ןָא ייז ןעפור רעטיר

 םיאורב עזָאלנעסיװעג ,עטרַאה ַא ריפ סָאװ טינ סייוו ךיא !לעמיה רעבעיל איד

 ,ןעניז ןופ ןהעגבָארעה רערָא ןעברַאטש ןעזָאק וצ ןטשנעמ ןעכילרהע ןא ,,ןענייז סָאד

 יז ןעוו ,סעינָאמערעצ איד ןענױט סָאװ וצ טינ סײװ ךיא .ןהעז וצ טינ םהיא ןוא
 ןעננַאלרעּפ רהעמ לייוו ,ןעהטַאריײהרעּפ יז טימ ךיז ייז ןעלָאז ,ףילרהע סע ןעניימ

 ",טינ ךָאד יז

 טסלָאװ אוד איו סיוא טהעז סע, {רעטומ איד טגָאזענ טאה *'!דניק ,גייווש,

 ּוצ לעיפ ױזַא ןעכדעמ עננוי ריפ טינ טסַאּפ סע ;ןעכָאז עכלעזא ןופ לעיפ וצ ןעסיוו

 | ".ןרעדױלּפ וצ לעיפ ױזַא ןוא ןעסיה

 ךיא זומ ,עניילק איד טנָאזעג טאה ",טנערפעג ךימ טָאה ררעה רעד ןעוו

 *,ןרעפטנע ךָאד םה'א

 טסרָאקָא זנוא טגניירב} ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג טאה ",הטריוו ררעה ,ָאזלַא;

 *,ןהעז ןטלעוו רהעז יז טלָאװ ךיא  ;רעהַא רעכיב איד
 ןייז ןיא ןטגנַאנעג ןיא רע ןוא ,הטריװ רעד טרעפטנעעג טאה ",ןרעג רהעז,

 סָאלש א טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאדָאמעשט ןעטלא ןַא טכַארבענ טָאה ןוא רעמַאק

 עבילטע ןוא רעביב עסיורג יירד ןענופעג ךיז ןעבָאה סע ןעכלטוו ןיא ןוא טייק ַא ןוא

 טָאה רעכילטסיינ רעד סעכלעװ ,ךוב עטסרע סָאד .ןערעיּפַאּפ ענעבעירשעג ןייר

 עטראמ סקילעפ ערעדנא סָאד ,איצארהט ןופ .ָאיליגנָאריצ .ןָאד ןעוועג זיא ,טנעפעענ

 ָאלַאצנָאג לארענעג ןעסיורג םעד ןופ עטכישענ איד עטירד סָאד ןוא ,אינאקריה ןופ

 ןופ ָאיצרַאג ָאנעיד ןופ ןעננוביירשעב-סגעבעק ירד טימ ,אװָאדרָאק ןופ ץערנאנרעה

 רע טָאה ,ייװצ עטסרע איד ופ ןעלטיט איד ןעזעלעג טַאה רע סלָא ,סעדערַאּפ

 איד ןוא יורפיזיוה איד רָאנ זנוא ןעלהעפ ָאד, :טגָאזעג ןוא רעברַאב םעד ןעהעזענ

 | *.רגיירפ רעזנוא ןופ עצינעמעלּפ

 ןעק ךיא ןעדא ;רעברַאב רעד טנָאזעג טָאה ",גיהטיונ טינ ייז ןעבָאה רימ,

 .סָאד {טוג ױזַא ןעבע ןעוויוא ןיא ןעפרַאװניײרעה רעדָא ףיוה ןץפיוא ןענָארטסױרעה ייז

 י.נונעג גיטביל טנערב רעייפ

 *,ןענערברעפ רעכיב עניימ רָאנ טליוו רהיא סָאד ,,ןעררעה עניימ ,ביולג ךיא;

 ,הטריוו רעד טנַאזעג טָאה

 ָאיליגנָאריצ ןָאד םעד, ,רעכילטסיינ רעד טרעפטנעעג טָאה *?ייװצ עזיד רָאנ,

 *:עטרַאמ סקילעפ םעד ןוג

 = טלױי רתיא סָאװ ,םיריגמ רעדָא םיסרוקיּפא רעכיב עניימ ןעד ןעגייזא

 יתמריו רעד טגערפענ טאה *2 ןענערברעפ



 5 - 1.  ךוב .טָאכיק זַאד ןוֿפ עטֿבישעג

 ףםיריגמ טינ וא ,דנירפ ,םי דגנת מט ץענָאז וצ ןעניימ טזומ רהיא,

 *,רעכילטסיינ רעד טקרעמעב טָאה

 סיואברוד טליוו רהיא ןעװ רעבָא; ;הטריװ רעד טנָאזעג טאה "?ָאזלַא טונ,

 ,שיצרַאנ ָאנעיד םעד ןוא לארענעג ןעסיורנ םעד טנערברעפ ָאט ,ןענערברעפ סנייא

 ערײב איד ןופ סנייא סכַא ןהוז ןיימ ןענערברעפ ןעזָאל רעכיג טלָאװ ךיא ןעד

 *,ערעדנַא

 רעכיב עדייב עזיד ןיאט ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג טאה ?דניירפ רעבעיל,

 איד רעבָא ;ץתענושמ ןוא ןעטייהמוד טימ לֹופ ןענייז יז ןוא ,טנעניל רעטיול ןעהעטש

 ןּופ ןעננוריסַאּפ איד טלַאהטנע ןוא גיטכיר זיא לארענעג ןעסיורנ םעד ןופ עטכישעג

 ;טטאהט עסיורג ענייז ןענעװ טָאה רעכלעוו ,ַאווָאדרָאק ןופ ץעדנאנרעה ָאלַאצנָאנ

 !עסױרנ ַא ןופ ןעמָאנ םעד ןעבענ םהיא ןעלָאז תורוד ענידרעטעּפש איד סָאד ,טנעידרעפ

 ןןענעיררעפ טנעקענ רָאנ טָאה שנעמ ַאזַא רָאנ ןעכלעוו ,;עמָאנ ןעכילמהיר ַא ,לארענעג

 רעד ןופ רעטיר רעכילפערטרָאּפ ַא ןעװעג זיא סעדערַאּפ ןופ ַאיצרַאג ָאנעיד ןוא

 ייברעד ןוא ןַאמיסנעירק רעשידכעה ַא רהעז ,ַארורַאמערטסע ןיא .ָאלליכורט טדַאטש

 -להימ א ןעטלַאהנייא טנעקענ רענניפ ןייא טימ טָאה דע סָאד ,שנעמ רעקרַאטש אזא

 דנַאה ןיא דרעווש ןייז טימ טלעטשענ ךיז רע טאה לָאמ ןייא  ,גנַאנ ןעלופ ןיא דָאר

 טָאה רע ןוא ,ןהענכרוד ןעזָאלעג טינ ליח הנחמ עסיורג א טאה ןוא ,קירב ַא רַאפ

 טרעדלישענ ןעווענ טינ ןעטלָאװ יז ןעוו ,עכלעוו ,ןעטַאהט עכלעזַא ףאנ ןָאהטענּפױא

 ועשיאיײטראּפנוא ןרעדנא ןא ןופ רָאנ ,רעטיר סלַא ןיײלַא םהיא ןופ תווינע טימ

 ופ ,ר ַא ט קע ה א ןופ ןעטַאהט איד איו ןעמוקענרָאפ םיוועג ןעטלָאװ ,רעביירש

 =סעדנאלָאר ַא וא סעלליכַא ןא

 יא סע .הטריונ רעד ןעפורעגסיוא טָאה ?!סעסיורג סָאװ סעּפע זיא סָאד,

 "נידריוו רעייא לָאז !טָאג ייב }  ןעטלַאהוצניַא דָארילהימ ַא ,סעגידריווקרעמ םסעּפע

 רע איו . ,ןעזעלעג אינַאקריה ןופ ן'עטרַאמ סקילעפ ןופ בָאה ךיא סָאװ ,ןעזעל טייק
 עכלעוו ,ךאלשנעמ איד איו ,בָאב איו ױזַא ,ןעזעיר ףניפ טקַאהוצ ךַאמ ןייא טימ טָאה

 עסיורג ךילקערש ַא טּפַאכעגנָא רע טָאה לָאמ רעדנַא ןַא ןוא ,ןעכַאמ רעדניק איד

 ,ןעצעזרעביא ךילטרעוו טינ ךיז טזָאל םעכלעוו ,תוצראה-םע ןופ לעיּפשיטרָאװ ָא זיא ָאד *

 (? םיאורב עגיטילב"טלַאק רעדָא םיסרוקיּפא) 11616808 ס 46012000087 ; ָאד טגערפ המריוו רעד

 רָאנ (ןעשנעמ עניטילב-טלַאק) 4610211008 טינ טנוימ רע סָאד ;ָאד טקרעמעב רעכילטסייג רעד

 ,(רענגעג ,םידגגתמ) 3140
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 ןעטַאדלַאס דנעזוט טרעדנוה סקעז ןוא ןָאילימ א סלַא רהעמ טָאה ןוא עעמרַא
 ןעבירטוצ ,ןעזייַא ןוא לָאטש טימ טנעפַאװעב ןעווענ סופ ן'זיב ּפָאק ןופ ןענייז עכלעוו

 ןָאד ןענידריװקרעמ םעד וצ רהיא טגָאז סָאװ ןוא ,ןעטּפעש עדַאטס ַא איו יױװַא

 ַא סָאד ,גיהטומ ןוא שידלעה ױזַא ןעווענ זיא רעכלעוו ,ַאיצַארהט ןופ ָאיליננָאריצ

 8 רעביא ןערהָאּפעג זיא רע סלַא ,ףוב םטד ןיא ןעבעירשעב טרעװ סע איו ,לָאמ
 רע טָאה ,ןעגענטנע ףרָאװ א ןעבעגענ םהיא ךיז טָאה גנַאלש עגידרעייפ ַא ןוא ךייט

 רחיא ףיא טצעזעגפיורעה ךיז טָאה ,ןָאהטעג זָאל א איז ףױא ךילקילבנעגיױא ךיז

 םעד טקירדעגנייא קרַאטש ױזַא דנעה עדייב טימ רהיא טאה ןוא ןעקור ןעגיציּפש

 ,רעטיר רעד ןוא ,ןעקיטשרעד ןופ ןעטער וצ ףיז םוא ,גנַאלש איד סָאד ,לעגרָאנ

 םעד זיב טקנוטענרעטנורעה ךיז ןעבָאה ,ןעזָאלענבָא טינ טיואכרוד איז טָאה רעכלעוו

 רעטיר רעד ךיז טָאה ,ןעטנוא ןעוװעג ןענייז יז סלא ןוא ;רעסַאו םער ןופ דנורג

 ננאלש איר ןוא ןעטרָאנ ןוא טסַאלַאּפ םענהעש רעדנואוו ַא ןיא ןענופעג לָאמ א ףיוא

 עכלעזַא טגָאזענ םהיא טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעטלַא ןא ןיא טלעדנַאװרעּפ ךיז טָאה

 ,טנייווש ,יײז טימ ןערעהנָא טָאז טנעקעג טינ ךיז טָאװ ןעמ סָאד ,ןעכַאז ענהעש

 ןעגינגרעפ יופ רהיא טלָאװ טרעהעג ןעכַאז עכלעזא טלָאװ רהיא ןעוו ןעד !ררעה ןיימ

 לארענעג ןעסױרג רעייַא ריפ קַאּבאט קעמש ןייק טינ :נעיג ךיא ,ןערָאװענ ענושמ
 "יןעזעוו ַאזַא טכַאמ רהיא ןעכלעוו ןופ ,ַאיצרַאג ָאנעיד רעייֵא ריפ ןוא

 טנָאזעג עטיטש רעזיױל ַא טימ איז טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה אעהטָארָאד סלַא

 ןיפ לעמייווצ רעד ןייז וצ ?עיפ טינ הטריו רעזוא טלהעפ סע ;ן'ָאינעדראק וצ

 ,ן'טָאביק ןַאד רעזנוא

 סיוא טהעז סע איו לייווע ; ָאינעדרַאק טנָאזעג טָאה ",ךיוא רימ טכוד סָאד,

 טָאה ,רעכיב עזיד ןיא טלהעצרע טרעוװ סע סָאװ ,סעלַא סָאד ,קראטש רע טביױלג

 (חלג) רענַאקסיצנארּפ ןייק ןוא ,ןעבעירשעב טהעטש סע איוו ױזַא תואב'תוא טריסַאּפ

 | *.ןעדערבָא ןענעק טינ ןופרעד םהיא טעוו

 סָאדא ,רעכילטסיינ רעד טנָאזעג טָאה ?,דניירפ ,ןעביולנ רימ טנעק רהיא,

 ַאינַאקריה ןופ עטרַאמ סקילעפ ןייק ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא לָאמ ןייק רָאנ זיא סע

 עבלעוו פ ,רעטיר איד ןופ רענייא רעדָא ַאיצַארהט ןופ .ָאיליננָאריצ ןָאד ַא רעדָא

 ענידעל ןופ ןעכַאז עטכארטענסױא ןענייז סָאד ;ןעלהעצרע ןעטכישעג"רעטיר איד

 ןיֵלַא טָאה רהיא סָאװ ,קעװצ םעד וצ רָאנ ןעבירש'עג יז ןעבָאה עכלעו ,תוחומ

 "קריוו רעטינש ערעייא ןעבָאה יז איו ,טייצ איד ןעּביירטרעפ וצ ךילמענ ,טנהָאמרעד

 ,בייא רעוש ךיא ,ןעזעלעג יז רַאפ יז טָאה ןעמ ןעו ,טייצ איד ןעבעירטרעפ ךיק



 4 .1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 לָאטנײק ןוא ,ןעוועג טינ טלעו רעד ףיוא רָאנ רעטיר עכלעזַא ןענייז ן'תמא ןיא סָאד

 * ,טריסַאּפ טינ עלעפוצ ןוא ןעטַאהט עכלעזַא ןעבָאה

 טנָאזעג טאה "!דתה ןרעדנאא ןַא ןעצייר רהיא טנעמ ןייב ןעזיד טימ,

 טייוו ןוא ןעלהעצ טינ ףניפ ןייק ןעק ךיא סָאד ,סיוועג טניימ רהיא; .הטריוו רעד

 ןענעטרָאק ךימ ףרַאד ןעמ סָאד ,טינ רָאנ טניימ ,רימ טשטעווק ךוש ןיימ ואוו םינ

 סָאד ,רימ טלעפעג סע !דניק ןיילק ןייק טינ רהעמ ןיוש ןיב ךיא ןעד ,עקשַאק טימ

 ענסיוא זיא ,טהעטש רעכיּב עזיד ןיא סָאװ ,סעלַא זַא ,ןערעלקרע רימ טליוו רהיא

 ּוּפ סינביולרע רעד טימ ןערָאװעג טקורדעג ןענייז ייז דנערהעװ ,ןעניּפ ןוא טכַארט

 ןעטלָאװ סָאװ ,ןעשנעמ ןעוועג ןעטלָאװ ןעררעה עזיד איוו ױזַא ,הטָאר ןטכילנינעק םעד

 לָאז ןעמ םוא ןעגנורעביוצעב ןוא ןעטכַאלש ןוא סנעגיל עקעיפ ױזַא ןעפורדבָא ןעזָאל

 *טנושמ ןערעוו ןופרעד

 ,רעכילטסייג רעד טרטפטנעעג טָאה ?,דניירפ ,טנָאזעג ןיוש ךייא בָאה ךיא;

 איד ןעביירטרעפ וצ קעווצ םעד טימ ןעבענענסיורעה רָאנ ןטרעוו רעכיב עזיד סָאד;

 רעדנעל עטענדרָאענ טוג עלַא ןיא טביולרע זיא סע איוו ױזַא טקנוּפ ,,טייצ ענידעל !

 ןעבָאה ןעלָאז ,ןעטײברַא טינ ןעליוו עכלעוו ,ענעי םוא ,דרַאיליב ןוא ךַאש ןעלעיּפש וצ

 רעפ וצ ןוא ןעקורד וצ טביולרע ךיוא זיא ױזַא ,טייצ איד ןעביירטרעפ וצ סָאװ טימ

 הא שירָאנ ױזַא ןייז טינ טעוװ רענייק סָאד ,טנעכער ןעמ לייוו ,רעכיב עכלצזַא ןעפיוק

 וא טרָא רעד ןעוועג טלָאװ ָאד ןעװ .ןעטכישעג ערהַאװ ןעטלאהטנע יז זַא ,ןעבױכג

 ירעטיר איד ןיא סָאװ ןעגָאז ןענעק ךיא טלָאװ ,טגנַאלרעּפ סע טלָאװ עטכישעג עזיד

 ןעוועג טלָאװ סָאד סָאװ ,ןייז וצ טוג םוא ןהעטש טפרַאדעג ךילטנענייא טלָאװ רעכיב

 ,טייצ רעד טימ רעבָא ףָאה ךיא ; ביירטרעּפ"טייצ ַא ךיוא עכנַאמ ריפ ןוא ךילצינ

 טייקכילגעמ איד ןעבָאה עכלעוו ,ןטנָאזרעּפ עכלעזַא וצ ןערעלקרע וצ ןטקנַאדעג עניימ

 ןעביולג רהיא טנעק ,הטריוו ררעה ,עלייוורעד ,דןַאז עטוג עזיד -יפ ןָאהט וצ סָאװטע

 תמא רעד ןעמוקעב ליואװ ךייא לָאז ןוא רעכיב ערעײַא טמהענ ,רעטרעװ עניימ

 -לעז רעד ףיוא ןעקניה טינ טלָאז רהיא סָאד ,ןעבעג רָאנ לָאז טָאנ !רקש רעד ןוא

 * .טָאביק ןָאד טסַאנ רעיא איו ,טייז רעניב

 ,טינ ךיא ןיב רַאנ ַאזַא ,הטריוו רעד טגָאזענ טָאה *,טינ ארומ ןייק טָאה;

 וצ טנייה סָאד ,ןייֵא ןוש הטז ףיא ;רעטיר רעדנרעדנַאװ ַא ןערעוו לָאז ךיא סָאד

 "עב ענעי ןעוו ,ןעגנַאגטננָא זיא סלָאמאד סָאװ סָאד ןָא טינ רהעמ ןיוש טהענ גָאט

 *.טלעוו איד טרעדנַאװענברוד ןעבָאה ,טנָאז ןעמ איו ,רעטיר עטמהי*

 םהיא ןוא טרעהעג ךערּפשענ ןעזיד ןופ טפלעה איד טעמכ טָאה ָאשטנַאפ
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 ןעטייצ עניטנייה ןענייז רעטיר עדנרעדנַאװ איד סָאד ,ןערעה וצ ןָאהטענ העוו טָאה

 .וא ;סנעניל ןוא ןעטייקשירַאנ ןענייז רעכיב-רעטיר עלַא סָאד ןוא ,עדָאמ ןיא טינ

 ןעפױלבָא טעװ סע איו ,ןעטרַאװױצבָא ןטסָאלשעב ןעצרעה ןייז ןיא רעבירעד טָאה רע

 ןעזָאלסױא טינ טימרעד ךיז טעװ סע ןעוו ןוא ,ןררעה ןייז ןופ טפַאשרעטיר רעד טימ

 ןעזָאלרעּפ וצ םהיא ןעסָאלשעב רע טָאה ,טעטרַאװרע טָאה רע איו ,ךילקיקנ ױזַא
 עגיררעהירפ ןײז ןעמהענ וצ קירוצ ןוא רעדניק ןוא בייוו ןייז וצ קירוצ ןהענ וצ ןוא

 ,טייברָש

 . ןַאדָאמעשט ןייז ןענָארטנעװַא רעדעיװ טלָאװענ טצעי טָאה הטריוו רעד סלַא

 טָאה רע לייו ,ןעטרַאװ וצ עלײװ ַא ךָאנ ןעמעבעג רעכילטסיינ רעד םהיא טָאז

 ױזַא ןעבעירשעג ןענייז עכלעוו ,ןערעיּפַאּפ איד ןיא טהעטש סע סָאװ ןהעז טלָאװעג
 "וצכרוד ןעבענעג םהיא יײז טָאה ןוא ןעמונעגסױרעה יז טאה הטריוו רעד  .ןייר

 םעד ףױא ןוא סנעגיוב ענעבעירשרעפ טכא רהעפעגנוא ןעוועג ןענייז סָאד ,ןרעטעלב

 ?ער ןופ גנולהעצרע איד, :עבאטשכוב עסיורנ טימ ןענַאטשעג זיא טאלבילעטיט

 יירד ןעזעלעג ןיילַא ךיז רַאּפ טָאה רעכילטסיינ רעד  *.עדרעיניינ . רעטמעשרעּפנוא
 ירע רעזיד ןופ לעטיט רעד ,,גיטפַאהרהַאװ, } טנָאזעג טָאה ןוא ןטלייצ רעיפ רעדָא

 ןעצנַאג ןיא איז טסול ןעבָאה טלָאװ ףיא וא טכעלש טינ רימ טלעפעג גנולהעצ

 - *ןעזעלוצברור

 לייוא ;חטריו רעד טגָאזעג טָאה *,ןָאהט סע נעמ טייקנידריווכיוה רעיא, |

 איז ןעבָאה עכלעוו ,טסעג עניימ ןופ ענינייא יא איז סָאד ,ןענָאז ךייַא ןעק ךיא

 לרַאטש רימ ייב טפָא איז ןעבָאה יז סָאד ןוא ,ןערָאװעג ןעלעפעג רהעז ,ןעזעלענ

 קירוצ ןעבעג איז ליוו ךיא ?יוו ,ןעבעג טגָאװעג טינ רעבָא יז איז בָאה ךיא ,ןעטעבעג

 ןעד ;ןעסענרעפ רעיז ןערעיּפַאּפ איד ןוא ןַאדָאמעשט םעד טָאה רעכלעוו ,םעד וצ

 ,ןערהעקנייַא רעדע רימ ייב לָאז רעמיהטנטנייא רעד סָאד ,ןייז טלָאמענ ןעק סע

 ןעמוקעב ךָאד יז רע לָאז ,ןייז ןעלעװ טינ רעכיב איד ןהָא טלָאװ ךיא איו קא

 ןענעווטסעד ןופ ןיב ךיא רעבָא (רעמשטערק ַא) הטריװטסַאנ א תמא ןיב ףיא ;קירוצ

 | : | *.טסירק רעטונ ַא

 ױיכ ןעוא ;רעכילטסיײנ רעד טגָאזעג טָאה ?,דניירפ ,טכער טָאה רהיא,

 ףצרעביא איז ןטבױלרע ךָאד רימ רהיא טעװ ,גנולהעצרע איד טלעפעג רעבָא

 | *? ןעביירש

 ,הטריוו רעד טרעפטנעעג טָאה *,ןרענ רהעז}

 טרעטעקבענ ןזא רטַאה ןיא גנולהעצרע איד יעמונעג ָאינעדרַאק טָאה עלייוורעד



 + 3 / ,1 ךוּב ,טָאכיק ןָאד הפ עטכישעג

 רט טָאה ,ןעמילטסיינ םעד איוו ןערָאװעגנ ןעלהעפענ ױזַא םהיא זיא איז איו יוזא א

 עלַא םוא ,ךיוה רעד ןיא ןעזעלרָאּפ איז לָאז רע ןעמעבעג (ןעכילטסייג םעד) םּהיא

 ןעמ ןעוו ,רעכילטסיינ רעד טנַאזעג טָאה "?ןרענ רהעז4 ,ןערעה ןענעק איז ןעלָאז

 טימ טייצ איד ןעגניירבוצ טצעי לָאז ןעמ זַא ,רעכיילג טינ ןיא סע סָאד ,,טניפעג

 *".עועל טימ סלא ןעֿפָאלש

 נירנערעה טייצ איד !עגניירברעפ וצ גנולָאװרע עטוג ַא ןייז סע טעװ ךימ ריפ;

 יעב טינ ץלא ךַאנ זיא טסייג ןיימ ןעדא ;אעהטָארָאר טנָאזעג טָאה ?,עטכישעג ַא
 .ןעפָאלש םוצ ןיוש זיא טייצ איד ןעוו וליפא ,ןגיפָאלש ןענעק וצ טגיחוד

 ,ןעזעלרָאפ איז ףיא לעװ, ,רעכילטסייג רעד טגָאזעג טָאה ?,ױזַא זיא סָאד ןעווק

 ןעניפעג טינ ךיז רימ ןעלעוו טכייקלעיפ ;  עררעיניינ ןופ ןייז רָאנ לָאז סָאד וליפא ןעוו
 | .*,גנוטרַאװרע רעזנוא ןיא טראנעג

 ןוא ,ןעטעבעג עגיבלעז סָאד םהיא ןטבָאה ָאשטנאס ןוא סָאלָאקינ רעטסייפ

 ריפ ןוא ןעגיננרעפ ןעכאמ ןעדעי טעװ סע סָאד ,ןעתעזעג טָאה רעכילטסייג רעד סלא

 .ּפָאק םימ וצ עלַא עשזימרעה ,ט/ 1 טנַאזענ רע טָאה ,סונעג ַא ןייז ןיילַא םהיא

 { יוזַא ןָא ךיז טבייה עטמישטב איד
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 ,55 לעטיּפַאק

 ,עדרעיניינ ףעטמעשרעפנוא רעד ןופ גנולהעציש 2

 טדָאטש עטמהירעב ןוא עכייר ַא ,ץנערָאלפ פײ
 טסייה עכלעוו ץניװַארּפ רעד ןיא ,ןעילאמיא ןופ ׂן
 ןוא עכייר ייווצ טבעלענ ןעבָאה ,עשינאקסָאט איד

 ,ָאירָאטַאל ןוא ַאמלעסנַא ,טיילילעדע עמהענרַאּפ

 טָאר ,דניירפ עסיורג עכלעזא ןעוועג ןענייז עכעעוו

 איד ןעפורעגנַא יז ןעבַאה עטנַאקעב ערעײז עלַא
 "ייהרעפ טינ ןעװעג עדייב ןענייז ייז ,דניירפ  ייווצ

 ןערהָאי עניבלעז איד ןופ ןעשנעמ עננוי ,טעהטַאר
 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןעקנַאדעג עניבלעז איד טימ ןוא

 ָאמלעטנַא .ןעדניברעפ וצ רעטסעפ רעמיא טפַאקדניירפ רעייז ןופ דנאב סאד גונענ

 זָאל סלַא רעײטנעבַא-סעבעיל ןיא ןָאהטעננײרעה רהעמ לעסיב א ןעווענ רעכא זיא
 -נעגעלענ ייב ; דנאי ןיא טכַארבעגוצ ןעטסרהעמ םא טייצ איד טאה רעכלעוו ,איראמ

 ןוא ןעטלאהוצטימ ן'ָאירַאטָאל טימ ןעגינגרעפ ןייז טרעּפּפָאעג ַאמלעסנא טָאה טייה

 טימ ןעטלַאהעגטימ טאה ןוא ןעניננרעפ ןייז ןעניוברעפ ָאיראטַאל טאה לָאמ א

 ןייק סאד ,טלענערענ ױזַא ןעגנַאנעג רעמיא ןענייז ןעננאקרעפ ערעײז ;ץָאמלעסנַא

 .ןעביילנרעפ יז טימ טנעקענ טינ ךיז טאה רענייז

 יףרפגנוי ענהעש עמהענרָאפ ַא ןיא טבטילרטפ סטראשע" !עוועג ייא אמלעסנש
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 248 ,1 ףוב ,טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 ןעבָאה ןָאזרעּפ ענידריוו ןוא טרובעג עלעדע רהיא סָאװ ,טדָאטש רעניבלעז רעד ןופ

 דניירפ ןייז טימ ןעהטַארעב רעהירפ ףיז טָאה רע איו םעדכאנ ,ןעגיואוועב םהיא

 ןעטעב וצ -- ןעמונרעטנוא טשינרָאנ לָאמניק טאה רע ןעכלעוו ןהא -- ָאירָאטָאל

 סעלַא טאה ןוא ןכרש ןייז ןעועג זיא ָאירָאטַאל .ןרעטלע ערהיא ייב דנַאה רהיא
 טייצ עצרוק ַא ןיא טאה רע סאד .,דניירפ ןייז ןופ שנואוו םעד ךָאנ טכירעגנייא יוזא

 ןייז וצ טלהיפענ ךילקילנ ױזַא ךיז טָאה אללימאק ןוא ;עטבעילעג ןייז .ןעסעזעב |

 ,ן'ָאירַאטַאק ןוא טָאנ ןעקנַאד וצ טרעהענפיוא טינ טאה איז סאד ,יורפ ס'ָאמלעסנַא

 ,ןערָאװעג טקישעגוצ קילג סעזיד רהיא זיא םהיא ךרוד סָאװ

 ,הנותח רעד רובכל טרעייפעג ךילנהעוועג ןערעװ עכלעוו ,נעט עטסרע איד

 טינ טאה ןוא דניירפ ןייז ןופ זיוה סָאד ןעכוזעב וצ טרעהעגפיוא טינ ָאירַאטַאל טאה

 דלַאב ױזַא .ןעזייוו וצ טייקמאזקרעמפיוא ןייז תוחמש ןוא ןעטיײצלהָאמ ךרוד טמאזרעפ

 עדנעשניוו"קילג איד ןוא ןעננַאגענײברַאפ ןענייז םיבוט"םימי הנותח איד איו רעבָא

 ןיא ןעבוזעב ענייז ןעבױהעגנָא ָאירַָאטַאל טאה ,רעגינעוו ןערָאװעג ןטנייז רעכוזעב ןוא

 רענולק רעדעי סָאװ -- טקנעדעב טאה רע לייוו ,ועלעטשוצנייא זיוה ס'ַאמלעסנא

 טינ ןעכ ףרַאד גנוהטַאריײהרעּפ ןייז ךָאנ דניירפ א ייב סָאד -- ןעקנעדעב ףרַאד שנעמ

 זיא רע ןעו איװ ,ןהענסיורעה ןוא ןהענניירעה טּפָא ױזַא ןוא יירפ ױזַא ןייז רהעמ
 טינ טכַאדרטפ ןייק ףראד טפַאשדניירֿפ ערהאוו ףיוא להָאוװבָא ןעד ,רוחב א ןעוועג

 סאד ,טנטַאקילעד ןוא טרַאצ יוזא עטעהטַארייהרעפייינ ןופ ערהע איד זיא ,ןעלַאפ

 ,דניירפ טרפב ןוא גיטכיזרָאפ ןייז ןעפרַאד רעדירב עכילבייל וליפא

 וא טינ ךיז טזייוו דניירפ ןייז סָאװ ,דנעלַאפפיוא ןערָאװעג זיא ןָאמלעסנַא

 "רעפ ןיימ סאד ,טסואװעג טלָאװ ךיא ןעװ, .טדערענפױא טסנרע םהיא ,טאה

 ךיא טלָאװ ,ןהענוצמוא רעמיא איו רימ טימ ןעטלַאהבָא ךיד טעװ גנוהטַאריײה

 ,טעהטַארייהרעּפ טינ ןעועג ךאנ ןיב ךיא איװ גנַאל ױזַא ,טאהענ הנותח טינ לָאמניײק

 ןעמָאנ םענהעש םעד טאהענ גנַאנמוא ןעטיױרטרעפ רעזנוא ךרוד עדייב רימ ןעבאה

 םענהעש ןוא ןעכילמהיר ןעזיד ןערעילרעפ טינ טצעי זנוא זָאל "?דניירפ ייווצ איד ,

 ןעוו -- ןעטעּב ןיד ךימ זָאל ;ךאזרוא םוש ןייק ןהָא גיטכיזרָאּפ טינ יז ; ןעמָאנ

 ,רעהירפ איו ךיד ,ןעצונעב וצ קורדסיוא ַאזַא ריד ןעגעג ניסַאּפ ןוא ניהטיונ זיא סע

 .ןהעגוצנייַא רימ ייב רעהירפ איװ ױזַא ןוא ,זיוה ןיימ ןיא ררעה סלַא ןעטכארטעב וצ
 רעדנַא ןייק ןוא שנואוו רעדנַא ןייק טאה ,יורפ ןיימ ,אללימַאק סָאד ,ךיד רעכיזרעפ ךיא
 םעד רענייא ןעצעש רימ לעיפ איו ,סײװ איז איװ יזַא ןוא ,םעניימ  סלָא ןעליוו

 *.טינ זנוא וצ טסמוק אוד םורָאװ ןהעמשירעפ טינ איז ןעק ,ןרעדנַא
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 םטוזעג םָאו ָאמלעסנַא עכלעו ךרוד ,דייר ערעדנַא לעיפ ץא עזיד עלַא ףיוא
 טָאה ,רעהירפ איו ןעכוזעב רעדעיװ זיוה ןייז לָאז רע סָאד ,ןענעוועב וצ ן'ָאירַאטָאל
 סָאר ,טײקכַאּפנײא ןוא דנַאטשרעּפ ,המכח לעיפ ױזַא טימ טרעפטנעעג ָאירַאטָאל

 סע ןוא ,טימרעד טונ ךילקריוו טניימ דניירפ ןייז זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה ָאמלעסנַא

 טנייה ןופ םהיא לָאז אירַאטַאל סָאד ,טדערעגבָא ןערָאװעג יז ןעשיווצ רעבירעד זיא

 םהיא ייב םיבוט"םימי עלַא לָאז ןוא ךָאװ ַא לָאמ ייווצ ןעכוזעב רעטייו ןוא ןָא

 ,ןעמונענרָאפ אירַאטָאל ךיז טָאה רײרבָא ןעזיד ףיוא גייונעקוק טינ רעבָא ,ןעזייּפש
 ןעד ;דניירפ ןייז ןופ ערהע איד ריפ ןעטסַאּפ טעװ סָאד איו ,רעטייוו ןחעג וצ טיג

 טָאה רע ,רענעגייא ןייז סלַא ןעניז ןיא ןעגעלעג רחעמ םהיא זיא ןעמָאנ ס'ָאמלעסנַא
 טָשה כעמיה רעד ןעכלעוו ,ןַאמ רטטעהטַאריײהרעפ ַא סָאד ,טכער טימ ןוא ,טגָאזענ

 יױרפ ןייז ןענידניירפ עכלעוו ,ןעבעג גנוטכַא ףרַאד ,יורפ רענהעש א טימ ןעסנָאשעב

 עכילטנעפע ןיא ןערעוו טרהיפעגסיוא טינ ןעק סָאװ סָאד ןעד ;טלהעװעג יז טָאה

 טכלעוו ןופ -- טעבענידנעבַא ן'ייב רעדָא ןעטייקכיקרעייפ ייב ,ןעכריפ ןיא ,רעטרע
 טדערעגבָא טכייל טפָא טרעוו -- ןעטלַאהקירוצ רעמיא טינ יורפ איד ךָאד ןעק ןַאמ רעד

 איז רעכלעוו ןיא ,עטדנַאװרעּפ ַא רעדָא ןידניירפ ַא ןופ זיוה םעד ןיא ןעסָאלשעב ןוא

 זומ קלָאפירָאָאּפ סעדעי סָאד ,ןעוועג ךיוא זיא ננוניימ ס'ָאירַאטָאל  ,טיורטרעפ זיא
 ?נוא ןעדעי ףיוא ןעכַאמ םַאזקרעמפיוא ןעדייב ייז לָאז רעכלעוו 4,דניירפ ןייא ןעבָאה

 ,יורפ ןייז וצ טייקכילטרעצ סיױא סָאד . ,טכייל טריסאּפ סע לייוו ,טירש ןעגיטכיזרָאפ
 ןָאהט לָאז איז סָאד ,ןעגָאז טינ רהיא ןַאמ רעד ליוו ,ןעכַאמ וצ סינרעגרע ןייק רחיא םוא

 עדנַאש רעדָא ערהע ןענניירב רהיא ןענעק עכלעוו ,ןעכאז עסיווענ ןָאהט טינ רעדָא

 רניירפ א ןופ טרעוװ רע ןעוו ,לעטימ ַא ןעניפענ טכייל ףיז ןעק סעלַא ריפ דנערהעוו

 -טבער ,רענידנעטשרעפ ַאזַא ךיז טניפענ ואוו רעבָא .טכַאמענ םַאזקרעמפיוא ףיורעד

 ףילקריוו סייװ ךיא ? טננַאלרעפ ַאירַאטָאל איו ,דניירפ רעכילרהע ןוא רענעפאשעג

 "םרַאש ױזַא ןוא לעיפ ױזַא ןעגרָאז וצ גיהעפ ןעווטנ זיא אירַאטָאל ןייא רָאנ ןוא ,טינ

 יעב איד ןיא זױה ןייז ןיא ןעכוזעב איד ןוא ,דניירפ ןייז ןופ ערהע איד ריפ גיטכיז

 רעגניצ עזייב איד טָאה רע סָאד ,ץרוק ױזַא ןוא ןעטלעז ױזַא ןעכַאמ וצ געט עטמיטש
 ,רעגנוי ַא סָאד ,רייר א ןעכַאמ וצ ךאזרוא ןייק ןעבענעג טינ רערעדױלּפ איד ןוא

 רענעגייא ןייז ךָאנ ןעועג זיא רע איװ ,ןַאמ רעטעדליבענ ןוא רעמהענדָאפ ,רעבייר

 .אללימַאק איו יורפ רענהעש אזַא ןופ זוה םעד ןיא ןענוזעב טבַאמ ,גנונייצרעציא

 גנורהיפפיוא ענידלושנוא רהיא ןוא רעטקַארַאכ רעטנעכייצענסיוא רהיא להָאװבָא ןשז
 טינ ךָאד רע טָאה ,רעביירט"תוליכר ןעדעי ףיוא םיוצ א ןעגעלפיורעה טנעקעג טָאה
 רע ןוא ,ןַאמ רתיא ןופ ערהע איד ןוא ףור ןעמונ רהיא ןעריקיזיר רָאאה ןייא טלָאװעג
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 ,ןעכאז ערעדנַא םימ טכארבטנוצ סנעטסרהעמ נעט עטסיטשעב איד רעבירעד טָאה

 ױזַא ,ןעננוטלַאהבָא עכילדיימרעפנוא טאהעג טָאה רע סָאד ,גידנרעפטנערעפ ךיז

 ןייא ףױא ןענַאלק טימ געװַא םהיא ײב ןיא גָאט אוָא ופ לייחט רעסיורג ַא סָאד
 ,טייז רערעדנא רעד ףיוא ןעננונידלושטנע ןוא טייז

 רעסיוא עקנַאל ַא ףױא ועמאזצ טרעיצַאּפשעגמורעה לָאמ ַא ןעבָאה ײז סלָא
 לאל ,סיװעג טסקנעד אוד ;ץָאירָאטַאל וצ טנַאזטנ ַאמלעסנַא טָאה ,טדָאטש רעד

 טָאה רע עכלעוו ,דָאננ איד ריפ ןעקנַאדבָא טינ טָאג גונעג ןעכ ףיא פָאד ,ָאיראט

 ,ןרטמכע עכלעזַא ןופ ןהוז א ריפ טכַאמענ ךימ טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעזעיוועב רימ

 טלַא ופ דנאה רעײרפ א טימ ;עקנָאשעב ףימ םָאה ןא ,,ןעוענ ןענייז עניימ איו

 טָאד ,דָאנג עסיורג איד ריפ טּפױוה-עביא ,רוסאנ רעד ןופ ןוא קילג םעד ןופ תונתמ

 ,תורצוא ייווצ -- ,יורפ טלַא ץאלליטאק ןוא דניירּפ סלַא ןעבענעג ךיד רימ טָאה רט
 ךיא איװ לעיפ ױזַא ךָאד רעבָא ,ףראד ךיא איוו לעיפ יזַא םינ ץעש ךיא עכלעוו

 סָאװ ,סעלא ךיז ןיא ןעטלאהטנע עכלעו ,ןעכאזיסקילג עזיד עלא יב רעבָא .ועק

 א עטסכילקילגנוא סָאד ףיא רהיפ ,טניננרעפ ןוא ךילקילג ןעכאמ ןעשנעמ ןעק

 ,עװ טייז טינ סייוו ףיא ,ךיש טלעווק סע ןעד ;טכעװ רעד ןופ ןעבעל עטסנירעיורט

 ./ ףאט דץא .,ןיילג דזימ ףױא ךיש רעדנואו ךיא סָאד ,שנואוו רטנייזריוװקרעמ אז

 + וטנרַאברעּפ וצ ןיילא דימ ןופ ןעקנַאדעג ענענייא עניימ ךוז ןוא עפריװרַאפ ךךיכרעניא

 יעג ןעװענ טלָאװ ךיא איװ ױזַא ,לעיפ ױזַא סינמייהענ ןיימ ךימ טקירד ךָאד ױא

 לָאמנײא ןיוש זומ סע איוו יוזא ,טלעוו דעצנַאג רעד ראֿפ ןעלהעצרעד וצ סע טגיהטיוג

 ייד סָאד ,טגייצרעביא ןיב ךיא לייוו ,םיזוב ןייד ןיא ןטנעלנעװא סע ךיא ליוו ,,סיורעה

 יימ ןופ ןעיירפעב וצ דלאב ךימ לעטימ ַא ןעכוז ךימ דיפ טעװ טפַאשידניירפ טיירט

 רימ טָאה העגושמ ןיימ איו עדַארג ,טייקכילחערפ איד קירוצ ןעבעג רימ ןוא הטומנוא

 ",הטומנוא םעד ןעבענעג

 ןוא דניירפ ןייז ןופ רעטרעװ איד רעביא טנױטשרע ןערָאװענ זיא ָאירַָאטַאל
 .טניימעג עדעררַאפ רעננַאל רעזיד טימ טָאה רע סָאװ ,ןעפיירנעב טנעקענ טינ ט

 טָאה רעכלעוו ,שנואוו ַא ריפ ןייז סָאד ןעק סָאװ ,רעה ַא ןוא ןיהא טרעלקענ טָאה רע

 ץלַא ןעפערט וצ ןעדיּבורּפ ןייז טימ זיא רע רעּבָא ,טלעוװקעג לעיפ יװ ױזַא דניירפ ןייז

 טייחסיוועגנוא רעכילצרעמש רעויד ןופ םוא ןוא ,טײהרהַאװ רעד ןופ טייוו ןעּבילּבעג

 עניניא ןייז ךַאפנײא טקניירק רע סָאד ,טגַאזעג םהיא וצ רע טָאה ןערעװ וצ יירפ

 -ענ ענייז ךיילנ טינ םהיא טלהעצרע ןוא ּבָא םחיא טהיצ רע ןעו ,טפַאשדניירפ

 ףיוא ךָאד ךיז ןעק ןוא ןעיורטוצ םחיא וצ ךָאד טָאה רע לייוו ,ןעקנַאדעג עטְסְמייה
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 ןעליפרע וצ שנואוו ןייז ױזַא איו לעטימ ַא ןעבוז טעװ רע סָאד ,ןעזַאלרעפ םהיא
 ,ּפָאק ןופ ןענָאלשוצסױרעה םהיא סָאד יוזַא איוו ,הטַאר ןעטוג ַא ןעבעג רעדָא

 לי ןעיורטוצ ןעזיד ןיא ןוא, ,ָאמלעסנַא טרעּפטנעעג טָאה ?!רהַאװ זיא סָאד;
 ייינ ענידלודעגנוא ןַא רָאנ ,ךַאז רעדנַא ןייק טלעװק ןימ סָאד ,ןעקעדטנע ריד ךיא

 ױזַא ןוא גידלושנוא ױזַא ךילקריוו זיא .ַאללימַאק .יורפ ןיימ בוא ,ןעסיוו וצ עדרעיג

 ןייז טינ ןפוא רעדנַא ןייק ףיוא ךיא ןעק םעד ןיא ןוא ;קנעד ךיא איו ,ןעמָאקלָאפ
 ןעזייוועּב רימ לָאז עבָארּפ עזיד סָאד ,עבָארּפ א ףיוא ןעלעטש וצ איז איו  ,םיווע

 ןופ טייקטכע איד רעייפ סָא איו ,רָאלק ױזַא דלושנוא רהיא ןופ טייקגיטכיר איד

 איוו ,גידלושנוא טייוו ױזַא רָאנ זיא יורפ ַא סָאד ,דניירפ ןיימ ,ּביולג ךיא ןעד .דלָאנ

 -רעפ טייהיירט ןופ ביױל םעד סָאד ןוא עבָארּפ וצ טלעטשעג טרעוו דלושנוא רהיא

 ךרוד טינ ,ןעגנוכערּפשרעּפ ךרוד טינ ןערהיר טינ ךיז טזָאל עכלעוו ,ענעי רָאנ טנעיד

 ערהיא ןופ טעבעג עסייה איד ךרוד טינ א ןערערהט איד ךרוד טינ ,עקנעשעג

 איז ןעוו ,טייקכילרהע רהיא ריפ יורפ ַא טמוק קנַאד ַא ריפ סָאװ ןעד ,רעבָאהבעיל

 רעדנואוו ַא ריפ סָאװ ?ןייז וצ טכעלש ןויסנ ַא ןהעטשוצייב טַאהעג טינ לָאמניײק טָאה

 - טייקבילגעמ ןייֵפ טינ רהיא טי ןעמ ןעוו ,ךילרהע ןוא גידלושנוא זיא איז סָאד ,סע זיש

 ןעשלַאפ ןעטסרע רהיא טעוו ןַאמ רהיא סָאד ,סייוװ איז ןעוו רעדָא ,גיניזטכייל ןייז וג

 טלאה עכלעוו ,יורפ ַאזַא טינ רעבירעד ןעק ךיא ?טרױט ץ'טימ ןעפָארטשעב טירט

 ךיוה ױזַא ןעצעש ,טייהנעגעלעג ןייק טינ טָאה איז לייוו רעדָא ארומ סיוא ךילרהע ךיז

 "בעיל רהיא ןופ ןעגנונלָאפרעפ איד ןיא תונויסנ איד ייב טהעטש עכלעוו ,ענטי איו

 עבלעוו ,ןעכַאזרוא ערעדנא עכנַאמ ןוא רעזיד סיוא .ןפוא םענהעש ַא ףיוא רעבָאה

 טלעטשעג לָאז אללימאק יורפ ןיימ סָאד ,ךיא שניוװ ,גנוניימ ןיימ ריפ ןעבעגנָא ןעק ךיא

 ןרעטייל ןוא ןעריבורּפ ןעזָאל טייקבילרהע רהיא לָאז איז ןוא עבָארּפ רעזיד וצ ןערעוו

 ,הטרעוו םעד טציזעב רעכלעו ,ןַאמ ַא ןופ עקאט ןוא ,סעבעיל ןופ רעייפ םעד ןיא

 ןעזיד ןופ טהעג איז ןעו .םהענרעפ ַא ןעבָאה רהיא ייב ןעלָאז עשיניוו ענייז סָאד

 ;סטלַא ןופ רעבילקילנ ןעצעש ךימ ךיא לעװ ,ףָאה ךיא איו ,ךיירגעיז סיורעה ףּפמַאק
 לעװ ךיא ;טליפרע זיא עשניו עניימ ןופ סָאמ סָאד ןַא ,ןעגָאז ןענעק לעװ ךיא

 ; טגָאז םבח רעד רעכלעוו ןופ ,ליח-תשא איד ,טרעשעב רימ טָאה קילנ סָאד ,ןענָאז

 סרעדנַא רעבָא ךז טעװ ךַאז איד ןעװ (?ןעניפעג איז טעװ רעװ) ?אצמי ימ

 ןעװעג טינ גנוניימ ןיימ ןיא ןיב ךיא סָאד ,גנונייצרעביא איד טעװ ,ןעזָאלסױא

 רטייהט ןיימ ןעבלעו ,ץרעמש םעד ןעגָארטרעפ ןענעק לָאז ךיא סָאד ,ןעכַאמ ,טראנעג
 רימ טסעװ איד סָאװ ,סעלא איו ױזַא ,ןעכַאמ רימ טעװ גנורהַאּפרע עטסָאקעג

 דנירפ ,ךיד ךיא טעב ,טסױמוא ןיז םעװ שנואוו ןיימ ןעגעג ןרעפטנע ןענעק
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 רימ לָאז סָאװ ,חילש רעד ןייז וצ ןעסילשטנע ךיד טסלָאז אוד סָאד ,ָאירָאטָאל

 ,טייהנעגטלענ ןעבענ רָאנ טינ וצרעד ריד לעװ ךיא ,שנואוו ןיימ ןעגידעירפעב ןעפלעה
 ןעכעטש וצ םוא ניהטיונ ןטנייז עכלעוו ,ןעלטימ ןייק ןעלהעפ טינ ןעלַאז ריד זא ןהעז רָאנ
 ריד יורטרעפ ךיא ןוא ,יורפ עניציננעגייאנוא ןוא עכילרהע ,טגידלושנוא ןַא עבָארּפ וצ

 טעװ אללימאק ןעוו לָאפ ןיא סאד ,סייוו ךיא לייוו ,רעבירעד עלָאר עטַאקילעד עזיד

 טסעװ אוד ןרעדנָאז ,ןעצונסיוא םינ גליז ןעזיד וטסעװ ןהעטשייב ןענעק טינ ריד

 אוו יזא ןיא ,ןהעשענ טינ ףרַאד עכלעו ,ףאז איד וַא ןעלעטשרַאפ ךיז
 ןוא טכיזבַא ןיימ ןיא טקנערקעג ןעביילב רָאנ ךיא לעװ סרַא רעזיד ףױא ;  ןהעשעג

 .גיבייא ףױא םייהענ ןיא ןענרָאברעּפ ריד ייב ןעביילב ּבעילוצ רימ טעװ קילגנוא ןיימ

 וצ ןעפורעגנָא ןעבעל טנעידרעפ סָאװ ,ןעבעל א ןערהיפ לָאז ךיא סָאד ,ַאזלַא וטסליוו

 ןוא גיטליגביילג טיג ןוא ףטמאק'סעבעיל ןעזיד ןעמהענרעטנוא ךיילנ וטסלָאז ,זערעוװ

 טימ ןוא ,טרעדרָאפ קעווצ ןיימ עכלעוו ,טײקמרַאװ ןוא טסול רעד טימ רָא נ ,טלַאק

 ".טגנאכרעמ טפאשדניירפ רעזנוא איוו ,ןעיורטרעפ םעד

 ןעּפיל ענייז טאה ןוא טרעהענסיוא םאזקרעמפיוא דניירפ ןייז טָאה ָאידַאטָאל

 א םעד ךָאנ ךױא םהיא טָאה רע ;ןעדער טגידנטעג טָאה רענעי זיב טנעפעעג טינ

 ךָאנ םהיא טלָאװ רע איו ױזַא .,,ןעניוטשרע ןוא גנורעדנואוורעפ טימ טכַארטעב עלייוו

 סרעדנַא רימ ןעק ךיא א 1 טרעפטנעעג ןאד םהיא טָאה ןוא ,ןעהעזענ טינ לָאמניײק

 ךיא ןעוו ןעד ,סַאּפש ןיא רימ טימ טסרער אוד סָאד איו ,ָאמלעסנַא ,ןעקנעד טינ

 טינ טייוו ױזַא ךיד ךיא טלָאװ ,טסנרע סע טסדער אוד סאד ,ןעביולג ןענעק לָאְי

 ,םעד טימ עדנע ןַא טכַאמענ עדער רעגנַאל ןייד טלָאװ ךיא ןרעדנָאז ,ןעדער ןעזָאלעג
 ןעק ךיא רעדָא טינ ךימ טסנעק אוד רעדָא ,טרעהעגסיוא טינ איז טלָאװ ךיא סָאװ
 סאד ,טסייוװ אוד ןוא ,ָאמלעסנַא טזיב אוד סָאד ,עי סייוו ךיא ,ןיינ ךָאד : טינ ךיר
 רהעמ טיג טזיב אוד סאד ,ןעקנעד ךיא זומ קילגנוא םוצ רעבָא ;ָאירָאטָאל ןיב ךיא

 ,טניימעג סיוועג טסאה אוד ןוא ,ןעװעג םזיב אוד סָאװ ,ָאמלעסנַא רעניבלעז רעד

 ,סאד ןעד } ןייז טפרַאדעג בָאה ףיא סָאװ ,ָאירַאטַָאל רעניבלעזרעד טינ ןיב ךיא סאד
 סָאװ ןוא ,ןָאמלעסנַא דניירפ ןיימ ריפ טינ רָאג טסַאּפ ,טגָאזעג רימ טסָאה אוד סָאװ

 ןענלעוו ,ָאירַאטאל םעד ןופ ןערעװ טרעדרָאפוּפ טינ ןעק ,רימ ןופ טסגנַארעּפ אוד

 םעד רענייא רָאנ ןעפרַאד ,טנָאז רעטכיד רעד איוו ,דניירפ טתמא ;טסנעק אוד
 סָאר ,(חבזמ ן'זיב) טפףג6 26 2125 ןענעיד ןרעדנא םעד רטנייא ןוא ןעריבווּפ ןרעדנַא

 ןענעג ןענייז עבלעוו ,ןעכַאז ןייק ןעהטומנָא טינ ןרעדנא םעד רענייא ןעלָאז יז ,טסייה
 עפירנעב עכלעזַא טָאהעג טָאה רענעידנעצענ ַא ,עדייה ַא ןעװ ,טָאנ ןופ עצעזענ איד

 ,סייוו רעכלעוו ,טסירק א ןעקנעד ױזַא ןיוש ףרָאד רהעמ לעיפ איו ,טפַאשדניירפ ןופ
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 ?רעטנוא ןעכַאמרעטנורעה טינ טפַאשדניירפ עכילשינעט ןייק בעילוצ רָאט רע סָאד
 טפַאשדניירפ לָאמ ַא עי ןױש ליװ ןעמ ןעװ ? טָאנ ןופ טפאשדניירפ איד דנאה

 ןוש סָאד ףרַאד ,טָאבענ ס'טָאנ ףיוא ןעקוק טינ לָאז ןעמ סאד ,טייוו ױזַא ןעביירש

 בָא טננעה סע סָאװ ןופ ,סעּפע ןרעדנָאז ,ךַאזרוא עניילק ןייק םטינ ,עניטכיוו ַא ןיל
 עבלעו ,ָאמלעסנַא ,רָאנ רימ גָאז .דניירפ םעד ןופ ןעבעל סָאד רעדָא ערהע איד

 אזא ןהענעב ןענעווטנייד ןופ לָאז ךיא סָאד ,,רהאפענ {יא זיא ןעכאז עדייּב עזיד תמ
 ףיא ןעװ ,אברדא ,טינ עניק סיװעג ?ןָא רימ טסהטומ אוד איו ,ךאז עסואימ

 ערהע ןייד עהימ טלַא ןעבעג רימ לָאז דיא סאד ,וטסננאלרעפ ,טכער ךיד העטשרעפ

 ןעטריױט לָאז ךיא ןעװ ןעד ;ןעבעל ןוא ערהע ןיימ ךױא איוו ןעביור וצ ןעבעל ןוא

 ןהָא שנעמ א לייוו ,ןעבעל ןייד םוא ךוא גניירב יא סָאד ,רָאלק סע זיא ערהע ןייד

 ,טסגנאלרעפ אוד איוו ,לָאז ךיא ןעװ ןוא ; רענעברָאטשעג ַא סלַא רעגרע זיא ערהע

 ױצ טינ ףױא ןעד ףיא בור ,ךילקילננוא ױזַא ךיד טכַאמ רעכלעוו ,רענינעי רעד ןייז

 רימ רעה ?ןעבעל סענענייא ןיימ ךיוא ָאזלַא א ערהע עגענייא ןיימ געװַא ףיילג
 סָאװ .סעלַא ןעגָאז ריד לעװ ךיא זיב ,טינ ךימ ףערברעטנוא ןוא ,ָאמלעסנַא ,סיוא

 טייצ ןייז ךיד ריפ ךָאנ טעװ רעטעּפש ;ננאלרעפ ןייד ןענעג ןעצעזוצסיוא בָאה ךיא

 | *.ןערעהוצוצ ריד ךימ ריפ ןוא ןרעפטנע וצ רימ גונעג

 טדערעג טָאה ָאיראטָאל ןוא ןערעירפוצ ןעװעג טיסרעד ןיא ָאמלעסנַא

 ; רעטייז

 ,רנַאטשרעּפ ןימ םעד טצעי טסאה אוד סָאד ,ָאמלעטנא ",רימ טנייש סעא

 טינ תועט רעייז ןיא ןעגייצרעביא טינ ןעק ןעמ עכלעוו ,ןטנירומ איד ריפ טסאּפ סָאװ

 טּפעשעג ןערעוװ עכלעוו ,עזײװעב ךרוד טינ ,טפירש רע:ילייה רעד ןופ ןעלעטש ךרוד

 ,עניטביזנָא דנַאה ןיא ןעגנשלרעד יז זומ ןעמ ןרעדנַאז ,הנומא רעד ןופ ןוא לכש ןומ
 עשיטַאמעהטַאמ טימ ןעלעיּפשיב עטפאהלעפייווצנוא ןוא ,עכילדנעטשרעפ"טכייל

 יעמ ןעוו : ץאז רעד איװ ןענעקיילוצבָא טינ ןוא סיוװענ יוזא ןענייז עכלעוו ,עזייוועג

 ענעבעילבעגרעביא איד ןענייז ,ןעכייהט עכיילנ ןעסָאמ עכיילג ייווצ ןופ בָא טמהענ
 טימ טינ סע ןעפיירגעב ײז ןעװ וא *,;רטרנַא םוצ רענייא ךיילג ךיױא ןעלייהט

 דנעה איד טימ ןענייצ סָאד יז ןעמ זומ -- ףךילקריוו טריסַאּפ סָאד איוו -- רעטרעוו

 "רעביא וצ יז םוא גונעג םינ סעלא סָאד ןיא ךָאד א ,ןעגיוא איד ראפ ןעזייוו ןוא

 "יייוועּב ַאזַא טימ טָא ,ןָאינילער רעגילייה רעזנוא ןופ ןעטייהרהאו איד ןיא ןענייצ

 (ןעטײהרהַאװ ערָאלק וא עטנֶעק עגָא) ןְעטָאיסקָא איד ןוא . ץנייא זיא ץַאז רעזיד *

 .קיטַאמעהטַאה זופ
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 אוד ןעכנעו ,שנואוו רעד ןעד ;ריד רַאפ ןעצונעב ןעזומ ךימ ךיא לעװ עדָאהטעט

 ,לבש לעציפ ַא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,סטלא ןענעג לעיפ ױזַא םיירטש ,סיוא טסקירר

 םינ ףימ ליװ ךיא -- טייהמוד ןייד ריד טייצ איד הרבע ןא ןייז טלָאװ סע סָאר

 ,טנעידרעפ טסַאפ טסָאה אוד ןוא ,ןעזייוועב וצ -- טרָאװ ןרעטרַאה ַא טימ ןעקירדסיוא

 ; תועט עמוד ןייד ןיא ןעפָארטשעב וצ ךיד םוא ,ןעזָאלרעביא ךיד לָאז ךיא סָאד
 וצ ךיד ןוא ריד ןענענ טרַאה ױזַא ןייז וצ טינ רימ טביױלרע טפאשדניירפ ןיימ ךָאד

 םוא ,ןעריניאור וצ ףיד רהאפענ ןיא קילבנעניױא ןעזיד ןיא טסיב אוד לייוו ,,ןעזָאלרעפ

 סָאד ,רימ ןופ טינ וטסרעדרָאּפ ; ָאמלעסנא ,רימ נָאז  ,ןענייצרעביא וצ ןירעד ךיד

 "נוא ,דלושנוא ענייר איד ןעשירָאנעב ,טייקכילרהע איד ןויסנ ַא וצ ןעגניירב לָאז ךיא
 -רעטניה טימ טייקנולק איד ןעקרַאטשרעביא ,רוטַאנ עניצוננעגייאנוא איד ןעפױקר ט

 ןא טסצזעב אוד סָאד ,טסיוו אוד ןעד ;סע וטסננַאקרעפ סיװעג ?ףאלסיפ

 ןעו ? ןעד וטסגנַאלרעּפ סָאװ ,יורפ ענולק ןוא עגיצוננענייאנוא ענידלושנוא ,,עכילרהע
 ףיא סָאװ ,ןעגנורעדרָאפ עניימ עלַא ןענָאלשבָא טעװ אללימאק סָאד טסבױלנ אוד

 אוד טסקנעד ןעמענ ערענהעש עכלעוו ,ןָאהט יזא טעװ איז זַא ,,טינ רַאנ לעפייווצ

 זעק סָאװ רעדָא ? טצעי ןיוש טנעידרעפ איז עכלעוו ,,איד סלא ןעבענ וצ ןאד רהיא

 טסקנעד אוד רעדָא ? טצעיןיוש זיא איז סָאװ איו ןערעוו רהעמ םעד ךרוד ןיוש איז

 סָאװ טינ ןײלַא טסייוװ אוד רעדַא ,רהיא ןופ טסדער אוד איו ,ױזַא טינ רהיא ןופ

 טסבעינ אוד עכלעוו ריפ ,איד ריפ טינ איז טסטלַאה אוד רעבָא ןעו .טסליװ אוד

 ןעצייר וצ איז ענשימוא עבַארּפ איד ףױא ןעלעטש ךָאד איז אוד טסליו ,סיוא איז

 ךָאנ גנוניימ ןייד ךָאנ רעדעיװ איז זיא ;ןעּפָארטשעב ןענעק וצ איז םוא ןעזייב םוצ |

 ןעלעוו וצ גנַאנ רענולק ןייע טינ ךָאד סע זיא ,טסבױקג אוד איו ןעמָאקלָאפ ױזַא
 טרעוו איז לייוו ,לעּפייוצ ןייק ָאטינ זיא סע רעכלעוו ןיא ,טײהרהַאװ ַא ןעזייוועב טסרע

 זיא סע סָאד ,ןטבענוצ ָאזלַא רימ טסזומ אוד .ןיוש זיא איז איו ,רעגיטכיר טינ ךָאד
 רהעמ זנוא לָאז סָאװ ,סנױזַא סעּפע ןעמהענרעטנוא וצ גיטכיזרָאפ טינ ןוא גולק טינ

 טינ ןוא ןעגנואווצעג טינ סָאד ןענייז רימ ןעוו ,ךָאנ טּפױהרעביא ,ןעצונ סלַא ןעדאש
 סָאװ ױזַא טייחמוד א זיא סע ףָאד ,ןעּפָא ןעהעז רימ ןעוו ןוא ,ןָאהט וצ טניהטיונענ

 ריפ רעדָא טָאג ריפ רָאנ ןָאהט וצ ךיז ןעמ טמהענרעטנוא ןעכאז ערעווש ,ןענַאװ וצ
 ענילייה איד ןערהיפ טָאנ וצ עבעיק סױא ,ןעמַאװצ עדייב ריפ רעדָא ,טלעװ איד
 ךיז ןעריקיזיר טלעוו איד ריפ ;סרעּפרעק עכילשנעמ ןיא םיכאלמ ןופ ןעבעל א טייל
 עדמערפ ןוא ןעדנענעג עטייוו ,םימי עסיורג ְרַאפ ארומ ןייק טינ ןעבָאה עכלעוו ,ענעי

 ןוא טָאנ ריפ ןוא ;רעטינ סקילנ ןָא טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ןעפַאש וצ םוא ,רעקלעפ

 טהעורעד םיױק .ןאמסנעירק רעשידלעה רעד ךיז טריקיזיר ךיילנוצ טלעוו איד ריפ
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 ןעוָאװעג טכַאמעג זיא עכלעוו ,ננונפע ןַא אנוש םעד ןופ רנַאוװיסגנוטסעפ רעד ןיא דָנ

 "ערב ַא טימ ךָאל ענעכָארבענפױא איד ןיא יז רע טפרַאװ ,ןָאנַאק ַא ןופ ליוק א ךרוד
 - ץיק טָאה ןוא ,גינעק ןייז ןוא קלָאפ ןייז ,ןעביולג ןייז ריפ ןעטיירטש וצ טסול רעגידנעי
 ןעכַאז עבלעזַא .םהיא ןעטרַאװרע עכלעוו ,,ןערחַאפענ עדנעזיוט איד רַאֿפ טינ אדומ
 איד ןענעמ ,ערהע ןוא ביול ןענעידרעפ ןוא ךילגינ ןענייז יז ,ןעמהענרעטנוא וצ טסַאה

 ; סיורג איו ןייז ,ןעדנוברעפ ייז טימ ןענייז עכלעוו ,ןערהַאּפעג איד ןוא ןעטייקגירעייוש

 וטסעוו ,ןערהיפסיוא טסליו ןוא ןעמונעגרָאפ ריד טסָאה אוד סָאװ ,סָאד ףרוד רעגַא
 ןייק טינ ,טלעװ רעד ןופ רעטינ ןייק טינ ,טָאג ייב רדָאנג ןייק טינ ןעברעוורע טיז

 ךרוד ךָאד וטסעוװ ,ןעטלינבָא ריד טטװ סָאד זא ,ןטמונעגנָא ןעד ;ןעשנעמ ייב ערהע

 סלַא רעכעה טרהעעג ןערעװ טינ ןוא ,רעכייר טינ ןוא רעטמהירעב ןערעוו טינ םעד

 "ערנ ַא ןיא ןעצריטש ךיד וטסעוו ,ןעלַאפכרוד לָאז סָאד ןעוו ןוא } טצעי טסיב אוד
 סָאװ ,ןעפלעה טשינרָאג ריד טעװ סע ןעד ;טסנעכער אוד סלַא קילננוא סערעט

 אוד סָאװ -- ןעסיוו טינ עדנאש רעזידז ןופ טעװ רענייק סָאד ,ןייֵא ריד טסעחליב אוד

 "עב וצ .לאווק וא ץרעמש גינענ ןעפַאשרעפ ריד טעװ ןעסיו סע טסעװ ןיילַא
 ,טכידעג ַא ןופ לעקיטש ַא ןענָאזרָאפ ריו ךיא לעװ טײהרהַאװ עזיד ןעניטפערק

 ץפ ערנע םִא ןעבעירשעג טָאה ָאליטנַאט סיאול רעטביד רעטהירעב רעד סעכלעוו

 5: סורטעּפ ןעגילייה םעד ןופ ןערערהט ענייז ןופ לייהט ןעטסרע םעד

 עדנַאש איד טסקַאװ סע ,ץרעמש רעד טסקַאװ סע

 ; גָאט ןופ ןייש ןיייב ןיסוױטעּפ ןיא

 ףיז טמעש רע ךָאד ,םהוא טהעז רעגייק

 ,טגידניזעג טָאה רע טהעז רע לייו

 ךיז טמעש רעלרע ןַא טסייג א לייוו

 ,ןלופא םינ טהיא טהעז ןעמ ןעוו

 ףרעלהעפ ַא טימ ןעמעש ךיז ףרַאד רע

 וליפא טינ םהיא טהעז סע ןעוו

 .לעמיה ןוא דרע רעסייא רענייק

 איד ,ןערָאּפשרעּפ טינ ץרעמש ןייד ָאזלַא ריד טעװ םייהעג ןיא ןעטלַאה סָאד,
 ,ןָאהט טינ סע ןעלעװ ןעניוא ענייד ןעוו ןוא ,ןערערהט ןעסעינרעפ גידנעטש טסעװ

 ופ ,רָאטסָאד ןעמוד םענעי איװ -- ןערערהט עגיטולב ןעטסָאק ןעצרעה ןייד סע טעװ

 טכַאמענ רישעג"קנירט ַא טימ טָאה רע סָאד ,זנוא טלהעצרע רעטכיד רעד ןעכלעוו

 ךױא זיא סָאד ןעװ .ןעדעימעגסױא המכח טימ טָאה ָאדלאניר עכלעװ ,עבָארּפ ַא

 יא ךָאד א* טלאהטנע ,טעָאּמ ַא ןופ עטכישעג עטכַארטעגסױא ןַא *+ העט טיג
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 "רעביא ; ןהעטשרעפ ןוא ןערעלקעב איז לָאז ןעמ טנעידרעפ עכלעוו ,לַארָאמ א ךיז

 ןעגייצרעביא ןעצנַאנ ןיא ריד טעװ ,ןענָאז טצעי ךָאנ ריד ליוװ ךיא סָאװ ,סָאד טּפױה
 ןעוו ,ָאמלעסנַא ,רימ גָאז ,ןָאהט טסליו אוד עכלעװ ,זיא טייהמוד איד סיורג איו

 ןוא רעציזעב םעד ריפ טכַאמעג ךיד טלָאװ לַאפוצ רעכילקילג ַא רעדָא לעמיה רעד

 ערעייהט ףױא םיניבמ עלַא סָאװ ,טנעמעיד ןרעייהט ַא ןופ רעמיהטנענייא ןעכילצעזענ

 הטרעוו ןעכיױה ןייז ןיא טגייצרעביא ןייז ןעטלָאװ ,ןהעז םהיא ןעטלָאװ עכלעוו ,רענייטש

 זיא רע סָאד ,ןערעלקרע גימיטשנייא עלַא םהיא ןעטלָאװ ןוא ,טייקטכע ןייז ןיא ןוא |

 וא ןעביױלג סע טסלָאװ ןײלַא אוד ןוא ,ןייז רָאנ ןעק ןייטש ַאזַא איו ןעמָאקלָאפ ױזַא
 ץיז ןאד סע טלָאװ :ןעקנעד וצ םהיא ןופ סרעדנַא ךאזרוא ןייק ןעבָאה שינ טסלָאװ

 "רעימש ן'פיוא ןעגניירב וצ טנעמעיד ןעזיד ,ןעלַאפנייא לָאז ריד ןעוו ,ריד ןופ גולק

 ,ןייפ ןוא טרַאה ױזַא ךילקריוו זיא רע בוא ,רעמַאה ַא טימ ןעריבורּפ וצ ןוא ץָאלק

 עשיראנ איד טלָאװ ןייטש רעד זַא ,ןעמונעגנָא ? טרעכיזרעפ ריד טָאה ןעמ איו

 א הטרעוו ןיא ןעניוועג טינ םעד ךרוד רעבָא ךָאד רע טלָאװ ,ןעטלַאהסױא עּבָארּפ

 - י ןייז ךילנעמ ךָאד ןעק סָאד סָאװ -- ןעכערבוצ רעבָא ךיז לָאז רע ןעו ,ןעמָאנ ןיא

 יו טלָאװ רערעדעי וא ,םיועג ? ןייז ןערָאלרעּפ ןעצנַאג ןיא טינ ןַאד רע טלָאװ

 רעד זיא ַאללימאק סָאד ,ָאמלעסנַא רניירפ ,קנערעב ,רַאנ ַא ריפ ןעטלַאה רעציזעב
 טינ ןיא סע ןוא .תוניבמ ס'ערעדנַא ךָאנ ןוא רענעגייא ןייד ךָאנ ,טנעמעיד רעטסנייפ

 נָא ךױא ןוא ; ךיז ןעכערבוצ ןופ רהַאפענ רעד ןעצעזוצסיוא ןייטשילערע ןעזיד גולק

 רהיא םעד ףרוד ךָאד טעװ ,טייקכילרהע רהיא ייב ןעביילב טעוװ איז סָאד .,ןעמונעג

 ןענעק טינ רעדעיװ ןוא ןעלַאפ לָאז איז רעבָא ןעװ ;רעסערנ ןטרעװ טינ הטרעוו

 !ערָאלרעפ ןייז ךיד ריפ טעװ איז סָאד ,לָאמ א ךָאנ ןעקנעדעב וטסלָאז ,,ןהעטשפיוא

 ?סעװ ןילַא אוד לייוו ,ןעגידלושעב וצ ןיילַא ךיד ךאזרוא לטיפ ןעבָאה טסעוו אוד ןוא

 "א גנורעיצ ןייפ סָאד ,קנעדעב ,םענייד ןיא ןוא קילננוא רהיא ןיא רלוש ןעבָאה
 אפ ערהע איד סָאד ןוא יורפ ענייר עגידלושנוא ןַא איו ,רעייהט ױזַא זיא טלעוו רעד

 פא ;יײז ןופ טָאה ןעמ עכלעוו ,גנוניימ רעטוג רעד ןופ בָא רָאנ טגנעה ןעיורפ איד

 ףיפ גנוניימ עטוג עזיד טָאה יורפ ןייד דַארג ןעכיוה ןעכלעוו ןיא טסייוו אוד איו ױזַא

 ל טכער טימ גנוניימ עטונ עזיד טנעיררעפ איז ביוא ,ןעלּפייװצ וטסליוװ םורָאװ ָאט ,ךיז

 ןעמ סָאד ןוא סינעפעשעב ענעמָאקלָאפנוא ןַא זיא יורפ ַא זַא ,דניירפ ,טינ סענרעפ

 טלעכױרטשענ ןענעק לָאז איז סָאװ רעביא ,נעװ ןיא ןענעל טשינרָאנ רהיא ףרַאד

 ,ןעמארבַא געװ םעד ןופ ןערהַאפענ עלַא רהיא ףרַאד ןעמ אברדַא ,ןעלַאפ ןוא ןערעוו
 ןוא טייקכילרהע ןופ געװ םעד ףיוא רעטייוו ןהענ ןענעק סינערעווש ןהָא לָאז איז םוא

 רעד זַא ,ןענַאז רעשרָאּפירוטַאנ איד .טײהנעמַאקלָאפ ןופ לעיצ סָאד ןעכייררע
 ם. סי
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 וצ םהיא םוא סָאד וא ,לעּפ ןעסייוו רהעז א טימ על'היח ןיילק ַא זיא ןילעמרעה

 ןענעווסיוא ענייז ןענעכרעפ ייז סָאד ,האצמה א טימ רעגעי איד ךיז ןעצונעב ןעּפַאכ

 ,יירשעג ןוא םראל טימ רענאל ןייז ןופ סיורעה ןַאד םהיא ןעביירט ןוא עטָאלב טימ

 רעבטיל ךיז טזָאל ןוא ליטש רע טהעטש רעטרע עניטָאלב איד ףיױא טמוק רע ןעוו

 איד בעיל טָאה רע ליײװ ,ץומש ןיא ןעטכירוצנייא לעפ סעסייוו ןייז רעדייא ןעּפַאכ

 ַאזַא ןיא ױרפ עכילרהע איד .ןעבעל ןוא טייהיירפ ןייז סלא רהעמ טייקכילנייר
 שירפ סלא רעדנעצנעלג ןוא רעסייוו זיא דלושנוא ןופ טיײיקנייר איד ןוא ,ןילעמרעה

 טינ רלושנוא ענייר עזיד לָאז יורכ ןייז זַא ,טשניוװ סע רעװ הא ;עענש רענעלַאפענ

 טימ רענעי רעד איו ןָאהט טינ לָאז ,ןעטלַאהעב ןוא ןעטיה איז ןרעדנָאז ,ןערעילרעפ

 ןופ תופינח ןוא עקנעשענ ןופ ץומש םעד געװ ןיא ןענעק רהיא ןוא ,ןילעמרעה םעד

 רהיא סָאד ,ךילנײשרהַאװ רַאגָאז ,ךילגעמ זיא סע ןעד ; רעבַאה"בעיל עשירערהיפרעפ

 ףליה ןהָא ףּפמַאק ןעזיד גונעג טינ ןענייז ןעטפטרק עכילריטַאנ ערהיא ןוא דכושנוא

 -םיוא איז ןוא ןרעטייוורע רהיא ןופ ןעכַאז טכלעזא ָאזלַא ףרַאד ןעמ ; ןהעטשיוצייב

 ןעטונ א ןופ טייקכילרעה איד ךריד ןוא טייקכילרהע ןופ ץנַאלנ םעד ךרוד ןרעטנומ

 ץוא םענייר ןופ לענעיּפש ַא וצ ןעכילנעג ךיוא רעדעיװ זיא יורפ עכיקרהע ןַא ,ןעמָאנ

 .ףרָאד ןעמ .ךיוה ןעטסעדנימ םעד ןופ טלעקנודרעפ טרעוו רעכלטוו ,לָאטסירק ןערָאלק

 ףרַאד ןעמ עכלעוו ,ןָאזרעּפ רענילייה ַא ןופ טסעררעביא םעד איו ןעלדנַאהעב איז

 טצעש ןעמ איוו ,ןעצעש ןוא ןטטיה איז ףרַאד ןעמ : יערהירעב טינ רעבָא ,ןרעטענרעפ

 ןייז סָאװ ,ןעמולב ערעדנַא ןוא ןעזָאר טימ לופ ןעטרָאנ םענהעש ַא בָא טיה ןעמ א

 "טב ךיז זומ ןעמ -- ןערהירוצנָא יז ןוא ןהטנוצניירעה טינ םענייק טביולרע רעציזעב
 רעייז ןוא חיר רעייז טימ ןעבָאל וצ ְךיז סעטארג איד ךרוד ןוא ןעטייוו ןופ ןענענונ

 / טינ בָאה ךיא עכלעװ ,ןעזרעפ עגינייא ךָאנ ןעגניירב ריד ךיא ליװ ךילדנע .קילבנא

 םעד וצ ,טנייש רימ איו ,ןעטסַאּפ עכלעוו ןוא עידעמָאק רעיינ ַא ןיא טרעהענ גנאל
 רעטָאפ םעד הטַאר ןאמ רעטלַא רענולק ַא ,ןעכערּפשעב רימ ןעכלעוו ,דנַאטשנענעג

 וא איז ןוא ןעבעג וצ גנוטכַא גיטכיזרָאפ רעטכָאט ןייז ףױא ןעכדעמ ןעננוי ַא ןופ

 ףיוא ןעכַאז ערעדנַא רעטנוא םהיא טנָאז ןוא ,לעגעיר ןוא סָאלש רעטנוא ןעטלַאה

 | ; סעזיד

 זָאלג קפ זיא ורפ ַא

 זעוויורּפ טינ איז רָאטימ |

 == םכערב איז יצ ןהעז וצ

 ?י.ועכערבוצ ךיז ןעק איז
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 טכייל זיא ןעכערבו

 מכח ןייק טינ זיאיס ןוא

 ןעלעטש וצ קיזיר ןוא

 .ןעטכיררעפ טינ ןעקימ סָאװ

 עלַא ןעקגעד ױזַא

 :טכער טימ גָאז ךיא ןיא

 *מ עַא נַא ד ךָאנ טלעוו איד טָאה

 ,רלָאג ןופ סנעגער איז טָאה

 ןעוועג זיא ,ָאמלעסנא רעבעיל ,טנָאזעג רעהַא זיב ריד בָאה ךיא סָאװ סעלַא;ה

 ,ןיילַא רימ ןענעו סעּמע ןענַאז ךױא לָאז ךיא זַא ,רשוי א זיא טצעי .ריד ןצאעוו
 סָאד ןעד ,לעביאדריפ ןייק ןעבָאה טינ וטסלָאז ןייז ךךיראמ לעסיּב א לעװ ףיא ןעוו

 ןעכלעוו ןופ ןוא ןהענוצניירעה טגַאװעג טסָאה אוד סעכלטוו ןיא ,עדײבעג"רעטנַאלּפ

 דניירפ ןייד ןָא ךימ טספור אוד ,ניחטיונ סע טכַאמ ,ןערהיפסיורעה ךיד ליוו יא

 "רניירפ עלא ןענענ זיא סָאד סָאװ ,ערהע ןיימ ןעבױרגעװַא רימ ןופ וטסליוו ךָאד ןּוא

 לָאז ךיא סָאד ,ךָאנ וטסגנַאלרעּפ ,סָאד טסליוו אוד סָאװ גונעג טינ וא ;טפאש

 ,רָאלק זיא ןעבױרגעװַא ערהע ןיימ טסליוו אוד סָאד ,ןעבױרנעװַא ערהע ןייד ךיױא

 ַא ריפ ןעטלַאה ןעזומ ךימ איז טעװ איז רעױל ךיא סָאד ,טהעז ַאללימַאק ןעוו ןעד

 ןעטסאּפ עכלעוו ,ןעכאז עכלעזַא והט ףיא לייוו ,ןעשנעמ ןערַאבקנאדנוא ןַא ןוא יוזב

 ךימ טסגניוװצ אוד סָאד .טפַאשדניירפ ןייד טימ טינ ןעמיטש ןוא דובכ ןיימ ריפ טינ
 ןעזומ ןעגנורעלקרעיסעבעיק ענײמ ןעד ;רָאלק ךױא זיא ןעבױרעב וצ ערהע ןייד

 סָאד ,טקרעמעב רהיא ןיא בָאה ךיא סָאד ,ןעקנַאדעג איד ףיוא ןעגניירב ן'ַאללימאק

 רהיא לָאז ךיא סָאד ,ךערפ ױזַא ךימ טכַאמ סָאד סָאװ ,גיניזטכייל לעסיב ַא זיא איז

 רהיא ןופ טביורעּב ךיז טניפענ איז ןעװ ץוא ,שנואוו ןעטביולרענוא ןיימ ןעקעדטנע

 ןוא ,,רהיא וצ טסרעהעג אוד לי ,ןעדייל ךיוא דובכ"םוא םעד ןופ אוד טסוומ ערהע
 וצ יורפ רעכילרעהנוא ןַא ןופ ןַאמ ַא עדָאמ עטכעלש איד עקַאט סע טמוק ןופרעד

 טָאה ןוא ןעגָאז וצ טינ ךָאז ןייק ןופ סייוו רע וליּפַא ןעוו ,סענעמענוצ עסואימ ןעבענ
 רע רעדָא טכילפ רהיא ןעסענרעפ לָאז איז זַא ,ןעבענעג טינ ךַאזרוא ןייק יורפ ןייז

 הא ;געװ ןעטכעלש םעד ןופ איז ןעטלַאהוצבָא טמאזרעפ טײקניסעלכַאנ סיוא טָאה

 רעטכָאמ איר ןעװעג זיא איז ,ןָאזרעּפ עשיגָאלָאהטימ עכילבייו א זיא עא גַאד *

 ןופ ןערָאּבעג טָאה איז עכלעוו ,ַאעסרעּפ ןופ רעטומ איד ןוא .סָאגרַא ,.ם גינעק ,סָאסירקַא ןופ

 -לָאג ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןענעישרע זיא איז סָאד ,טלהעצרע רהיא ןופ טרעוו סע .ן'רעטיּפוי

 .ןעגנַאפעג ןעטלַאתעג איז טָאה רעטָאּפ רהיא ואוי םרוהט סענעלַאטעמ ַא ןיא ןעגער םענעד
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 ןעזוענרעד עכלעוו ,איד ךילנהטווענ םהיא ןעטכַארטעב -- ןרעױדעב וצ םהיא טָאטשנָא
 ?הָאװבָא ,גנוטכַארעּפ רעסיוװעג ַא טימ ,יורפ ןייז ןופ ןעגנורהיפפיוא עטכעלש איד

 רָאנ ,רליש ענענייא ןייז ךרוד טינ קילגנוא ןעזיד ןיא ךיז טניפענ רע סָאד ,ןכסיװ יז
 ,ןערעלקוע רעבָא ריד לו ךיא  .יורפ ןייז ןופ ןעגנורהיפפיוא עטכעלש איד ףרור
 ,עדנַאש רהיא ןענָארט טכער טימ ףראד יורפ רעכילרהענוא ןַא ןופ ןַאמ רעד םוראװ

 ןוא ךאזרוא ןייק רהיא טָאה ןוא ךילרעהנוא זיא איז סָאד ,טינ סייוו רע ןעוו וליפא

 "וצסיוא ךימ ןעפירדרעּפ טינ ריד לָאז .ןערעוו וצ סע ןעבעגעג טינ טייהנעגעלטנ ןייק

 ,זנוא טלהטצרע טפירש ענילייה איד ,הבֹוט ןייד בעילוצ זיולב דער ךיא ןעד ,ןערעה

 "םיורעה םהיא ףןיוא רע טָאה ןדעיוג ןיא ןעפַאשעב ןע'נושארה םרָא טָאה טָאנ ןעוו סָאד

 ענייא ןעמונעגסיורעה טייז רעקניל ןייז ןופ ןַאד טָאה ןוא ףָאלש ןעפעיט א ןעפרָאװעג

 רעכלעוו ןענעו ,ןץהוח רעטומ רעזנוא ןעפאשעב רהיא ןופ טָאה ןוא ;עּפיר ענייז ןופ

 ןייב ןוא שייכפ ןיימ ןופ שיילפ זיא סָאד, ;טנָאזעג ךיז גידנעּפאבפיוא טָאה םדָא

 ןייז ןעזָאלרעּפ שנעמ רעד טעװ רעבירעדא :טנָאזענ טָאה טָאנ ןוא "?ןייב ןיימ ןופ

 זַאד זיא טרַא ן'ַאזַא ףױא ",שיילפ ןייא ןייז עדייב ןעלעוו ייז ןוא רעטומ ןוא רעטָאפ

 ןוא ןַאמ ןופ גנונינייארעפ רעד ןופ עינָאמערעצ עגילייה איד ןערָאװעג טרעייפעג סלַאמ

 טרױט רעד רָאנ סָאד ,ןעדנַאב עכלעזַא טימ ןערָאװעג ןעדנוברעפ ןענייז יז ןוא בייוו

 רענילייה רעכילרעדנואוו רעזיד ןופ גנוקריוו ןוא טפארק איד ןוא ;  ןעריישוצ ייז ןטק

 ןיא ןענָאזרעּפ ערעדניזטב ייווצ טנינייארעפ איז סָאד ,טײװ ױזַא טהענ עינָאמערעצ
 ןעד ,רעגיניא ךָאנ גנוגינייארעפ עזיד זיא בייוו ןוא ןאמ עטוג ייב ,עי ;שיילפ ןייא
 ןַעװ ,ןעליוו ןייא רָאנ ךָאד יז ןעכָאה ,תומשנ ערעדנוזעב ייווצ ןעבָאה ייז להָאװבָא

 סָאד ,ןחעטשרעּפ ןופרעד ןיוש ךיז טזָאל ,שיילפ ןייא רָאנ ןענייז בייוו ןוא ןַאמ ָאזלַא

 טרעוו ,גידקוש זיא איז ןעכלעוו ןיא רעלהעפ רעדעי ןוא יורפ רעד ףױא קעלפ רעדעי

 טינ ךַאזרוא עטסנעלק איד וצרעד טָאה רע ןעוו וליפא .,ןַאמ םוצ טנעכערעגוצ ךיוא

 טוהט סע ןעװו ,טעדייל ןעשנעמ ןופ רעּפרעק רעצנַאג רעד איו ױזַא ןעד .ועבענענ

 ױזַא ןוא ,שיילפ ןייא עלַא ןענייז יז לייוו ,דטילנ רעדנַא ןא רעדָא סופ א העװ רָאנ
 להַאװבָא ,סופ ןופ לייהט ןעטסרעטנוא םעד ןופ גָאטהעװ םעד טלהיפ ּפָאק רעד איו
 רעד זיא ליהט א ןאמ רעד ךױא טמהענ יזַא ;טבאזרוארעפ טינ סָאד טאה רע

 ןוא ; ךאז טניבלעז איד ןוא ענייא ןענייז רהיא טימ רע לייוו ,יורפ רעד וופ טדנאשי
 טימ וא טולב ןוא שיילּפ ןופ ןעמוק טלעוו רעד ןיא עדנאש ןוא ערהע עדעי איװ ױזַא

 טננידעבנוא ןַאס רעד ןומ ,ךַאז עניבלעז איד ךױא ןיא ױרפ ַא ןופ עדנַאש רעד

 רַאנ ערהע וייִז ופ טביורעב ןעטכארטעב ךיז ןוא עדנַאש רעד ןופ לייהט ַא ןעגָארט

 טספרַאװ אוד רהַאפענ עכלעוו ןיא ,ָאמלעסנַא ,רָאנ ץנערעב .ןופרעד גירנעסיוו טיִג
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 ץנעדעב ;ןעּפעל ןופ נעוװ ןעליטש רהיא ןיא ןערעטש יורפ ןייד טסליוו אור ןעוו ,ךיז
 ןעקעוו וצ ךיד טצייר עכלעװ ,עדרעיניינ איד זיא טנעכערעב טינ ןוא זָאלצונ שילל ,לָאנ

 ,קנעדעב .םיזוב ןענידלושנוא ןערהיא ןיא ךילדעירפ טצעי ןעּפָאלש עכלעוו ,ןע/היפענ
 רהַאפעג איד סָאד ,טשינרָאג רעדָא גינעוו זיא .,ןעניוועג טסנעק אוד סָאװ ,סָאד זש

 לייוו ,ןרעדליש טינ ריד איז ןעק ךיא סָאד ,סיורג יוזא ןענעגַאד זיא ןעדָאש םעד ץפ
 טינ ךיד ןענעק רייר עניימ עלַא רעבָא ןעו ,ןעביירשעב וצ איז רעטרעװ ועלהעּפ יוימ

 רעדנא ןַא ןעביילקסיוא ריד וטסגעמ ,ןאלּפ ןעטנעבערעב טינ ןייד ןופ ןעדנעוװבָש

 ןעו ,ןייז טינ סע ליװ ךיא : עדנַאש ןוא קילננוא ןענניירב ריד לָאז סָאװ ,הילש
 יש ןעק ןעדָאש רערעסערנ ןייק ןוא -- ןערעילרעפ טפַאשדניירפ ןייד לָאז ךיא וליפא

 * יז טינ לָאמנייק רימ יימ

 ףעיט ןוא ןערָאװעג ןענעיוושטנע ָאירַאטַאל רענולק ןוא רעכילרהע רעד זיא ָאד

 ענייז רעביא טלעבירנענ גנַאק ךָאנ ָאמלעסנא ךיז טָאה ןעזנאדעג ןיא ןעקנוזרע
 טימ ,ָאירָאטַאל דניירפ ,טסהעז אודק :טרעפטנעענ רע טאה ךילדנע ,רעטרעוו

 רימ טסָאה אוד סָאװ ,סעלַא טרעהעגסיוא בָאה ךיא טייקמאזקרעמפיוא ןַא ריפ סָאװ

 רימ טסָאה אוד עכלעוו ,םילשמ ןוא עלעיּפשייב ,עזייוועב איד ןופ ,ןענָאז טלָאוװענ

 עניטכיר עסיורנ רהעז ןייד ןוא דנַאטשרעּפ ןעסיורנ ןייד סיורעד ךיא העז ,טכארבעג
 ןיימ טימ סַאּפש ךיא סָאד ,ךיילגוצ ןעקרענַא ןוא העז ךיא ;רימ וצ טפאשדניירפ

 ךָאנ הענ ןא הטַאר ןייד טינ נלָאפ ךיא ןעוו ,קילגנוא ןיא ךימ ץדיטש ווא קילג

 ךיא סָאד ,,ןייז ןעסיוו רעבָא וטסזומ ,ױזַא זיא סָאד ןעוו .,ןעקנאדעג ענעגייא עניימ

 ןעוו ,ןעפרָאװרעטנוא ןענייז ןעיורפ עכנַאמ רעכלעוװ רעטנוא ,טייהקנַארק רעד ןופ דייל

 סָאװ ,ןעכַאז ערענרע ערעדנַא ךָאנ ןוא ךלַאק ,ןעליוק ,דרע ןעסע וצ טסול ןעבָאה יז

 ױזַא ןוא .ייז ןעסע ךָאנ טרפב ןוא ,לעקע ןא ןָא ןיוש טכַאמ ײלַא קילבנַא רעייז

 סָאד ןוא ,ןעלייהוצסיוא ןופרעד ךימ איו לעטימ סעגיצנוק ַא ןעניפענ ךיוא אוד טפזומ

 ךילבעל ץנַאג ןוא טשירמולכ ןענעווטניימ ןופ ,ןָא רָאנ גנאפ .רעווש ןייז טינ ריד טעוֶי

 ךיילג ךיז לָאז איז סָאד ,ךַאװש יוזַא ןייז טינ טעװ איז .עבעיל ןעזייוו וצ ן'ַאללימאק

 "עב עּבָארּפ רעטסרע רעזיד טימ ךימ לטוו  ךיא ; ןעבעגרעטנוא לָאמ ןעטסרע ן ייב

 ץייוו ,דניירפ סלַא טכילפ ןייד ןעליפרע רימ ןענענ ךיילנוצ טסעװ אוד ןוא ןענעגונ

 ,ןענייצרעביא ךיוא רָאנ ,קירוצ ןעבעל ןיימ ןעבעג רָאנ טינ םעד ךרוד רימ טסעוו אוד

 ריפ } כַאמ וצ סָאד ריד ןייז גונעג טעװ דנורנ ןייא ,טרעכיזענ זיא ערהע ןייט סָאד
 וצ עבָארּפ עזיד ןעסָאלשטנע ןיב ךיא טסעפ איו טסהעז אוד : מייקנידלוש ןייד

 ןעקעדטנע טינ טייהמוד ןיימ לעװ ךיא סָאד ,ןהעטשרעפ טספרַאד אוד ןוא ןעכַאמ

 טעוו ,ןעטיחרעפ טסליוו אוד עכנעוו ,ערהע ןיימ ןעכלעוו ייב ,ןרעדנַא ןייק אפ
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 -לימַאק ייב טייצ עצרוק ַא ףיוא טעוו ערהע ןייד וליפא ןעוו ןוא ,רהאפענ ןיא ןייז
 ױזַא ןעד ,ןרעמיק טינ רָאג ריד סָאד ףראד ,גנוגיטסעלעב ןייד ךרוד ןעקניז ן'אל

 וטסגעמ ,ןענעכער רימ יו ,טסעפ ױזַא זיא יז סָאד ,ןעניפעג ןעלעוו רימ יו דלַאב
 ערהיא וטסעוװ םעד ךרוד ןוא דיירבָא ןעצנַאג רעזנוא ןענָאזסיױוא רעהכַאנ רהיא
 טסנעק וד ןוא נינעוו רָאנ ייברעד טסגַאװ וד יו ױזַא .קירוצ ןעגירק גנוניימ עטוג

 ןענַאזטנע טינ ךיד וטסלָאז ,ןעגיהורעב וצ ךימ לעיפ רהעז ןָאהטּפיוא םעד ךרוד
 ,טגָאזעג יװ ,ןעד ; זיא סע ןעגנורעטש עכלעוו ןייז ייברעד ןעגעמ ,ןָאהט וצ סָאד
 -עב ןוא ןעדעירפוצ ןייז ןיוש ךיא ?עוו גנַאפנָא םעד ןעכַאמ רָאנ טסעוװ וד ןעוו
 ,"ןָאהטעגבָא יו ױזַא ךַאז יד ןעטכַארט

 ףיוא טסעפ ױזַא טהעטשעב דניירפ ןייז סָאד ,ןעהעזעג טָאה ָאירַאטַאל סלַא

 עיינ ןייק ןוא עדנירג עיינ ןייק טאהעג טינ םהיא ריפ טָאה רע ןוא סולשטנע ןייז
 -עג סיואכרוד םהיא טָאה ָאמלעסנַא ?ייוו ,ןעדערוצבָא ןופרעד םהיא םוא עזייוועב

 טָאה ,ןרעדנַא ןַא רַאפ ןעקעדטנע זירּפַאק ןעשירַאנ ןייז טםעוו רע סָאד ,טעשַארטס

 . וצ ןוא ןעבעגוצכָאנ םהיא ,ןעטיהרעפ וצ הרצ ערעסערג א םוא ,ןעפַאלשטנע ךיז רע

 סָאד ,ןערהיפ ֹוצ ױזַא ךָאז יד ךיז ייב גידנעכַאמבָא ,טגנַאלרעפ רע סָאװ ,ןָאהט

 רע ,ןעדייל טינ ייברעד לָאז ערהע ס'אללימַאק ןוא ןעדעירפוצ ןייז לָאז ָאמלעסנַא

 רע לייוו ,ןעיורטנָא טינ ןרעדנַא ןייק טָאד לָאז רע ןעטעבעג רעבירעד םהיא טָאה

 - .סע טגנַאלרעּפ רע יו דלַאב ױזַא ,ךאז יד ןערהיפוצסיוא ןעמהענרעטנוא ליוו ןיילא

 טקנאדעג גָאזוצ ןייז ריפ םהיא טָאה ןוא ןעמונעגמורעה םהיא טָאה ָאמלעסנַא

 -עגבָא ןעבָאה ייז .הבוט עטסערג יד ןָאהטעג םהיא טלָאװ רע יו ,ךילצרעה ױזַא

 טָאה ָאמלעסנַא ןוא טײברַא רעד וצ ךיז ןעמהענ וצ ךיילג גָאט ןעטייווצ םעד טדער

 ןיילא ן'אללימאק טימ טייהנעגעלעג ןוא טייצ ןעבענ וצ ןעכָארּפשרעּפ דניירפ ןייז

 וצ רהיא םוא ,ןעכַאז ערעייהט ןוא דלעג טימ ןעגרָאזרעפ וצ םהיא ןוא ןעדער וצ

 קיזומ-טכַאנ טימ ןערהעעב וצ יז ןעהטַארעג ךיוא םהיא טָאה רע .עקנעשעג ןעכַאמ

 ןיילא ךיז טָאה ןוא רהיא דובכל עטכידעג-ביול ןעכַאמ וצ ןוא רעטסנעפ ן'ראפ

 -ימעב טינ טימרעד ךיז ליוו ָאירָאטַאל ןעוו ,ןעזרעפ יד ןעסַאפרעפ וצ ןעטָאבעגנָא

 | | .ןעה

 ץנאנ ןעוועג זיא טכיזבַא ןייז רעבָא ,סעלַא וצ טיירענ ןעוועג זיא ָאירַאטַאל

 -לעטנַא ןיא קירוצ ןעגנַאגעג ךָאנ ןענייז ייז : טקנעדעג טָאה ָאמלעסנַא יו ,סרעדנַא

 ,ןא2 רהיא ףיוא טרַאװעג דלודעגנוא טימ ןיוש טָאה אללימַאק ואוו ,זיוה ס'ָאמ

 ָאירַאטַאל .ךילנהעוועג סלא ןעבילבענ ןעסיוא רעננעל לעיפ גָאט ןעזיד זיא רע לייוו

 ױזַא עדַארג ןעבילבעג זיוה ןיא ךיז ייב זיא ָאמלעסנַא ןוא עזיוה ךָאנ ןעגנַאגעג יא

 טינ ןיילא ךיז טימ טָאה רע לייוו ,טגרָאזעב ןעוועג זיא ָאירַאטָאל יו ,ןעדעירפוצ
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 : לעגוה טצאטנמסי .ופזאזייצנ

 ןעזיד ןופ ןעהערדסיורעה ְךיִז םוא ,ןעגנַאּפנָא סָאד לָאז רע איוו ,ןערעוו גינייא טנעקעג

 טכַארטעב רע טָאה טכַאנ רעניבלעזרעד ןיא ךָאנ רעבָא ,לעדנַאה ןעטרעטנ;לּפרעמ
 טעד ,ןענידיילעב וצ טינ ן'ַאללימַאק ןוא ןהעג וצ רעטניה ץ'ָאמלעסנַא איו ,אלפ ַא
 ץַאללימַאק ןופ זיא רע ואװ ,שיט םוצ דניירפ ןייז וצ ןעננַאגעג רע זיא גָאט ןעטייווצ

 ןַאמ רהיא סָאװ ,ןָאזרעּפ איד עכלעוו ,טפאשרניירפ רענעי טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא

 שיט ןופ ןענַאטשעגפױא ןענייז יז איו םעד ךָאנ .טנעידרעפ ,קרַאטש ױזַא טבעיל
 רע זיב ןעטלַאהרעטנוא וצ גנַאל ױזַא יורפ ןייז ,ןעטעבענ ן'ָאירַאטַאל ָאמלעסנא טָאה
 "טרעדנָא ןיא ןעכָארּפשרעפ טָאה ןוא טפעשעג סעגיחטיונ ַא טגרָאזעב ןעבָאה טעװ

 "געווַא טינ ןעטעבעג םהיא טָאה ַאללימַאק ,קירוצ ןעמוק וצ םורעה ןעדנוטש ןעגלַאה
 ָאמלעטנא רעבָא ;ןעטיילגעב וצ םהיא ןעטָאבעגנָא ךיז טָאה ָאירַאטָאל ןוא ,ןהעגוצ
 ָאיראטַאל סָאד ,ףי רעד ןענַאטשעב רָאנ זיא רע ;ןעדעררעביא ןעזָאלעג טינ ףיז טאה
 סעּפע ןעגעוו ןעדער םהיא טיט ךָאנ זומ רע לייוו ,ןעטרָאװ םהיא ףױא ןוא ןעביילב לָאי
 -נוא וצ גנַאק ױזַא ךניירפ ןייז ,ןעטעבעג רטדעיװ רע טָאה ץַאללימַאק ..סעגיטכיוו
 ײעגיטכיר רעדָא ןעניהטיונ ןייז טָאה רע ,ץרוק .קירוצ ןעמוק טעװ רע זיב ,ןעטלַאהרעט

 - סָאד ,ךאז עגיהטיונ ַאזַא ריפ ןעלעטשוצרָאפ טסואווטג גנַאנגעװַא ןעשירַאנ ןייז טגָאזעג

 ןעגנַאנעג זיא רע ,דיירכיוא ןעטסוּפ ַא ריפ ןעמהעננָא טנעקעג טינ סָאר טָאה רענײק

 עטנעידעב איד לייוו ,שיט ן'ייב ןײלַא ן'אללימאק טימ ןעבעילבעג זיא ָאירַאטַאל ןוא

 םעד ףױא ןענופעג טצעי ָאד ךיז טָאה ָאירָאטַאל .ןעסע ןעננאנעגגעווא ןיוש ענייז

 ַא טימ גיוא ףױא גיוא ,ןעזעיװעגנָא םהיא טָאה דניירפ ןייז ןעבקעוו ,,ץאלּפיפּפטַאק

 עעמרַא עצנַאג ַא ןענעיזעב טנעקענ ןיילַא ץייר רהיא טימ טכָאװ עכלעוו ,ןירעגנעג
 טָאהעג טאה ָאירָאטָאל בוא .,ןעלייהטרוא ןעמ גָאז טצעי ןוא ,רעטיר עטנעפַאועג

 רע טָאה ,טייהנעגעלרעפ רעד ןופ ןעהעיצוצסיורעה יז םוא !ןעבָאה וצ ארומ סָאװ
 ןטגידלושיטנע םהיא לָאז איז ןעטעבעג ץ'ַאללימַאק טָאה ןוא גירעפעלש טכאמטנ ךז

 ָאמלעסנַא זיב (קעטַאפ) להוטשדנהעכ ןייז ןיא ןעחורוצסיוא לעסיב ַא ךיז ןעביולרע ןוא

 "עג רַאגָאז רָאנ טבױלרע סָאד רָאנ טינ םהיא טָאה אללימַאק .קירוצ ןעמוק טעוו
 טינ רעבָא טָאה רע ;טּפָאז רעד ףױא םעווקעב ןעכַאמ רעבעיל ךיז לָאז רע ןעטעב

 ןיא ָאמלעסנַא זיב ,להוטש ןייז ןיא גידנעלמערד ןעציז ןעבעילבענ זיא רע ןוא טלָאװעג

 *ָאלש ןענופעג ןָאירַאטָאל ןוא ץ'ַאללימַאק טָאה (ָאטכעטנַא) רע סלא | .ןעמוסעג קירוצ
 רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא ןעבָאה יז סָאד ,טניימעג רע טָאה ,רעמיצ רהיא ןיא גידנעפ
 { ןטפָאלש םוצ ךיוא רָאנ ןרעדױלּפ םוצ טאהעג טייצ רָאנ טינ ,ןעגנַאנעגנעװַא ןעװעג ;?י

 טעװ ָאיראטַאל ןעו ,קילבנענױא םעד ןעטראוורעד טנעקעג םיוק רע טָאה יוזַא ןוא

 עגנַאנעג זיא סע איוו ,ןענערפ ֹוצ ןוא ןהעגוצסיוא רעדעיוװ םהיא םימ םוא ןהעטשפיוא
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 יז ,טכַאוענפיוא ךיז טָאה ַאירַאטַאל / ;טא יאוש: טָאה רע איו ןעוועג זיא סעלַא

 ףיוא טרעּפטנעעג םהיא טָאה ָאירַאטָאל הא שגוא:.1סיורעה ןעמַאזוצ עדייב ןענייז

 לָאמ ןעטסרע םוצ ךיילנ טינ טסַאּפ סט זַא .טנעכצדאו טָאה רע סָאד ,ענַארפ ןייז

 ,םעד טימ טנעגונעב ךיז טָאה רע ;ננורעלקרעיסעבניצ א טיט ןעקורוצסיױרעה ךיז
 טָאה ןוא טייהנהעש ןוא דנַאטשרעּפ ס'ַאללימאק טמהירעג םהיא רַאפ טָאה רע סָאװ

 ; טרעדנואוועב טדָאטש רעצנאנ רעד ןיא ןערעוװ ןעכאז ע"יב עזיד סָאד ,טנָאזעג

 ,ןעטסגיהטױנ םעד ריפ ןעטלַאהעג רע טאה -- טנַאזענ רע טאה -- גנַאּפנָא ןעזיד

 "עג םהיא וצ איז לָאמ ערעדנַא סָאד םוא ןוא טקעּפסער ןייז .ןעגייצ וצ רהיא םוא
 לעווייט רעד עכלשוו ,האצמה רעד טימ טצונעב ךיז טָאה רע --- ןעכַאמ וצ רעטנייג

 ַא ןופ טייקניטכיזרָאפ איד ,טײקמַאזכַאװ איד ןרעפעלשנייא ליוו רע ןעוו ,ןָא טעדנעוו

 ןיא זיא רע דנערהעוו טכיל ןופ ךַאלמ ַא ןיא ךיז טלעדנַאװרעּפ רעזיד ; ןעשנעמ
 ןייש םעד טימ רע טרָאנ גנאל ױזַא רָאנ ןוא -- סינרעטסניפ ןופ טסריפ רעד ן'תמסא

 ,טלַאטשעג רערהַאװ ןייז ןיא טניישרע רע ןוא ,לעיצ ןייז טכיירגרעד רע זיב טייקטוג ןופ

 טימרעד זיא ָאמלעסנא ,טקעדטנע טינ בייהנָא םוצ ךיילג טרעוװ נורטעב ןייז ןעוו

 ןעבעג וצ םהיא נָאט ןעדעי ןעכָארּפשרעּפ םהיא טָאה ןוא ןעדעירפוצ רהעז ןעװעג

 "עב זיוה ןייז ןיא ךיז רע טעװ ,:העגנעװַא םינ טעוװ רע ןעיו  ;ןעטייהנעגעלעג עכלעזַא

 -ָאל ,ןעקרעמ ןענעק טינ ןַאלּפ ןייז טעװ ַאללימַאק סָאד ,טרא ן'אזא ףױא ןעניטפעש
 טימ גיױנעדער טינ ןעזָאלעגכרוד ןרעדנַא ץ'כָאנ גָאט ןייא רעבָא טאה ָאירַאט

 "רעפ ןָאמלעסנַא טָאה רע להָאװבָא ,עבעיל ןופ טרָאװ סעניצנייא ןייק ץאללימַאק
 רהיא ןופ ךָאנ טָאה רע סָאד רעבָא ,טדערעג רהיא טימ ןיוש טָאה רע סאד ,טרעביז

 ןערעוו וצ טרימַאלב ןענעידרעפ לָאז איז ןעכלעוו ריפ ,רעפטנע ןא סעּפע ןעגירקעג טינ

 אברדַא ךאנ טאה איז ;גנונּפָאה עטסנעלס איד ןעבענ ןענעק םהיא לָאז סָאװ רעדָא

 ןעוו ,ןַאמ רהיא ייב ןענָאלקעב םהיא ףױא ךיז טעוװ איז סאד ,טעשַארטסענ םהיא

 | ,ןעבעגפיוא טינ ןענַאלּפ עזייב ענייז טעװ רע
 רעהַא זיב ַאללימַאק טאה רעטרעוו איד, ,ָאמלעסנַא טגָאזעג טאה "!טונ רהעז,

 - .ןהעטשייב ןעטַאהט איד טעװ איז איו ,ןהעז ךיוא רימ ןעזומ טצעי ,ןענַאטשעגײב

 טסנעק אוד עכלעוו ,דלָאנ ןיא סָאדוקסע דנעזיוט ייווצ רימ ןופ אוד טסנירק ןענרָאמ

 ערעייהט ןעפיוקוצנייא ריפַאד םוא עמוס ַאזא ךָאנ ןוא ,ןעבעג רעדָא ןעטָאבנָא רהיא

 ןיא ןענינגרעפ רעמיא ןעניֿפעג ,ענהעש איד טּפוהרץביא ,ןעיורפ איד ןעד ,ןעננורעיצ

 ןעוו ןוא ,ןעליוו יז איװ גידלושנוא ןוא ןייר ױזַא ןייז ךיז ןענעמ יז ,;נורטיצ ןוא ץוּפ

 והעמ ןיוש ריד ןוא ןעדעירפוצ ןייז ףיא ?עוו ,ןויסנ ןעזיד ןהעטשיינ טעװ ַאללימַאק

 *.ןעכאט טינ עהיט ןייפ
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 ןעבױהעגנָא לָאמניײא ןיוש טאה רע איו ױזַא ,טרעפטנעענ טָאה ָאירַאטָא

 סָאד ,טנייצרעביא סיורָאפ ןיא ןיוש זיא רע להָאװבָא ,ןעגידנע ךאז איר ךיוא רע ליוװ
 ץמוא .,רעטנעזעב א הא רענענַאלשעג א ץאלּפ םעד ןעזָאלרעפ ןעװמ טעװ ר

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,סָאדיקסע דנעזיוט רעיפ איד ןעטלַאהרע רע טאה גָאט ןטטיײיװצ

 טסואוועג טינ ןיוש טָאה רע לייוו ,ןעטייהנעגעלרעפ עיינ דנעזיוט רעיפ ןיא טכארבעט

 ןעמונעגרָאפ ךילדנע ךיז טָאה רע ,ןעטכַארטסױא לָאז רע סנעגיל עיינ ַא ריפ סָאװ

 מונ ױזַא עקנעשעג טימ ןעפיוקבָא ןעזָאלעג טינ ךיז טָאה ַאללימַאק סָאד ,ןעגָאז וצ

 עטסעב סָאד זַא ןוא ,רעטרעװ טימ ןעדעררעבִיא ןעזָאלענ טינ ךיז טָאה איז איו

 ענעפרָאװעגסױורעה זיא סָאד לייוו ,ןעכַאמ וצ טינ סעבָארּפ ןייק רהעמ ןיוש ןייז טלָאװ

 לָאט ןייא סָאד ,טריסַאּפ טָאה סע ןוא טלָאװטנ סרעדנַא טָאה לזמ סָאד רעבָא ,טייצ

 עג רע זיא ,ןיילא ןעזָאלענרעביא ן'ָאירָאטַאל טימ ן'ַאללימַאק טָאה .ָאמלעסנַא סלַא
 ,ןעבענעג גנוטכַא ךָאלילעסילש סָאד ךרוד טָאה ןוא רעמיצ ןעטסרעדרָאפ ןיא ןעּבעילב
 ףיפ טָאה ָאירַאטָאל סאד ,ןעהעזעג ןַאד טָאה רע .ןָאהט ָאד ןעלעוו ערייב איד סָאװ

 טרָאװ ןייק טלָאװ רע ןוא ,טרָאװ ןייק טדערעג טינ ן'ַאללימַאק טימ עדנוטש עבלָאה ַא

 סָאר .רהָאי טרעדנוה ןעבעילבענ ָאד וליפַא טלָאװ רע ןעוו ,טדערענ טינ רהיא טימ

 םהיא טאה דניירפ ןייז סָאװ ,סעלַא סָאד ,ןעקנַאדעג איד ףןױא טכַארבעג םהיא טָאװ

 ןענייצרעביא וצ םעד ןיא ךיז םוא .טכארטענסיוא ןוא ןעניל ןעוועגנ רָאנ זיא ,טנָאזעג

 םהיא טָאה ןוא ןעפורעגסיורעה ץָאירַאטַאל טאה ,רעמיצ ןיא ןעמוקעגניירעה רע זיא
 ָארָאטַאל ,טצעי איז טקנעד סָאװ ןוא ץַאללימַאק טימ סע טלַאה ואוו ,טגערפעג
 ןײא ןתענ ןענעק רהיא טימ טעװ רע זא ,טינ טבױלג רע סָאד ,טרעפטנעענ טאה

 "כַארעּפ ןוא ןרָאצ ַאזַא טימ ןעזעיוװעגבָא םהיא טָאה ַאללימַאק לייוו ,רעטייוו טירש

 ,טרָאװ ןייא ךָאנ ןענָאז וצ רהיא המומ םעד טינ טאה רע סָאד ,גנוש

 ירע אוד טכעלש איו, ,ָאמלעסנַא טגָאזענ טאה "!ָאירַאטָאל ,ָאירַאטַאל א;

 ןעיורטרעפ םעד טױל טסלעדנַאה אוד גינעוו איװ ןוא רימ ןענענ טכיּכפ ןייד טסליּפ
 טאד ךרוד טקוקעגכָאנ ריד ךיא בָאה ןעבע טצעי !ריד ןיא טגעלעג באה ךיא סָאו
 יק טרערעג טינ ץַאללימַאק טימ טסָאה אוד סאד ,טקעדטנע באה ןוא ָאל-לעסילש

 .םרָאװ עטסרע סָאד ןעדער וצ רהיא טימ ךָאצ טסָאה אוד זַא ,ביולנ ךיא ןוא ,טרָאװ

 ימסלָאז -- ױזַא זיא סָאד זַא ,ועלפייווצ טינ ןעק ךיא ןוא -- ױזַא זיא סָאד ןוװ
 איד ןעבױרגעװַא רימ וטסליװ םורָאװ רעדָא ,ךימ טסגירטעב אוד םוראוו ,ןענָאז רימ
 *? לעיצ ןעטשניוװענ ןיימ וצ ןעמוק וצ טייקכילנעמ

 תנענ ןעװעג יא טגָאזעג םָאה רע סָאװ ךָאד ;טנַאזטנ טינ רע טאה רהעמ
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 טאה ָאירָאטַאל איו ױזַא וא ;טמעשרעפ ןוא טשימוצ ןעכַאמ וצ דניירפ ןייז

 ןערָאװשעג םהיא רע טָאה ,ןעגיק ַא ייב ןערעוו וצ טקַאּפענ עדנַאש ַא ריפ ןעטלַאהעג
 יצ ןעדעירפוצ סיואכרוד םהיא ןעהימעב ךיז רע טעו ןָא קילבנעניוא ןעזיד ןופ סָאד

 ןילא םעד ןיא ךיז ןעק רע סאד ןוא ,ןעניל ןייק ןעגָאז טינ רהעמ םהיא ןוא ןענעטש

 ךיז טכיורב רע רעבָא ,ןעקוקוצכָאנ םהיא גירעיניינ ױזַא זיא רע ןעוו ,ןעגייצרעביא

 םהיא ןעדנעוונָא ןיילַא טעװ רע עכלעוו ,טסול איד ןעד ,ןעבעג וצ טינ עהימ ןייק רהעמ
 םהיא טאה ָאמלעסנַא ,טכַאדרעפ ןערעי ןופ ןעיירפעב םהיא טעװ ,ןענידעירפעב וצ

 טָאה ,ןעבעג וצ טייהנעגעלכג ערעמעווקעב ןוא ערעסעג ַא םהיא םוא ןוא טביולנעג

 ַא ייב ןעטלַאהוצפיוא ךיז ןוא זױה ןופ ןהטנוצנעוא געט טכא ףױא ןעסָאלשעב רע

 "בָא טאה רע .טדָאטש ןופ טייוו טינ דנַאל ףיוא טניואװעג טאה רעכלעוו .,דניירפ

 רע םוא ןעמוק וצ ןרעדרָאפ קראטש רהעז םהיא לָאז רע ,דניירפ ןעזיד טימ טדערעג

 ,בָא טזייר רע םורַאװ ,ץורית ןעטונ ַא ן'ַאללימַאק רַאפ ןעבאה לָאז

 טסוהט סָאװ ?ןָא אוד טסבײה סָאװ !ָאמלעסנא רעמוד ,רעכילקילגנוא

 ַאללימַאק ןייד ? ךיד ףיוא ףיורעה אוד טסגעל עדנַאש ןוא קילגנוא לעיפ איװ ? אוד

 ךיד טרעטש רענייק ,ןעדעירפ ןיא ןוא גיהור ןעציזעב איז טסנעק אוד  ;ךילרהע זיא

 "עּב רעכילזייה רהיא רעביא רעטייוו טינ ןעהענ ןעקנַאדעג ערהיא ;קילנ ןייד ןיא טינ

 ירעפ ערהיא ןופ לעיצ סָאד ,דרע רעד ףױא לעמיה רהיא טסיב אוד ;גנוגיטפעש

 רהיא טהעג סע ןעבלעוו ךָאנ ,רונש רעד ןוא דיירפ רהיא ןופ טלַאהניא רעד ,ןעגנאל

 עכייר איד ןעו .לעמיה ןופ ןעליו םעד ןוא ןעליװ ןייד טנלָאפ רעכלעוװ ,ןעליו

 ןייר ןיא רצוא רהיא טסעינ טייקכילרהע ןוא טייהנהעש ,דלושנוא רהיא ןופ בורניצַאש

 -סיוא ךיד ןוא תורצוא עטעדליבעגנייֵא ,עיינ ןעבָארג ךָאנ וטסליוו ,טהימ ןהֶא סיוש

 ךיד טסנעק אוד לייוו ,ןעלַאפוצ ריד רעביא לָאז סעלַא טָאד ,רהַאפעג רעד וצ ןעצעז

 ?ןעטפערק עכַאװש ערהיא ףױא רָאנ ןעזָאלרעפ טינ ךַאז רעדנא ןייק ףױא ךָאד

 טכער טימ טרעילרעפ ,ךַאז עכילנעמנוא ןַא טננאלרעפ רעכלעוו ,רענעי סָאד ,קנעדעב

 רתעז סיוא סע טקירד רעטכיד ַא איו ,ןעציזעב ןענעק טלָאװ רע סָאװ ,סָאד ךיוא

 : רעטרעוװ עדנעגלָאפ איד טימ ןהעש

 ,םריומ ןוא ןעבעל טכוזעג ּבָאה ךיא

 ,טייהקנַארק ןוא טייהדנוזעג

 ,סיגגנעפעג ןיא טייהיירפ

 ,ֿג3ָאגסױא ןַא רעקרעק ןױא

 ?רתמעררעפ ויפ םייהיירפ
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 ,ןעכלעוו ןופ ,לזמ ןיימ

 ,ןעטרַאװרע טינ סטוג ןעק ךיא

 : טמיטשעּב לעמיה ן'טימ טָאה

 ךילגעמ ט'ג סָאװ ךיא גנַאלרעּפ

 ןעגירק שינ ךיל גע מ סָאװ ךיא לָאז

 איו םעדכאנ ,דנַאל סאד ףױא ןעגננעג ָאמלעסנַא זיא גַאט ןעטייווצ םעד

 ןייז טינ טעװ רע סָאװ טייצ רעד ןיא סאד ,ןעסיוו וצ ןעבענעג ן'ַאללימַאק טאה רע
 ,שיט ן'ייב טסַאנ רהיא ןייז וא ןעסערעטניא ענייז ןעגרָאזעב ָאירַאטָאק טעװ זיוה וצ

 ַאללימַאק ,ןײלַא םהיא איוו ןעלדנאהעב םהיא לאז איז סאד ,רעבירעד איז טעב רע ןוא
 -ענ רהעז ןענופעג יז ןַאמ רהיא ןופ לחעפעב ןעזיד רעביא יוופ עכילרהע סלַא טאה
 ןא סאד ,זיא סע גיסַאּפ טינ איװ ,ןעקנעדעב וצ ןעטעבעג םהיא טאה ןוא ןעפָארט

 סאד ,טגָאזעג טאה איז ,ָאטינ ןיא רע ןעוו ,ץַאלּפ ןייז ןעמהענרעפ לָאז רעדעדנא

 איז טעב ,זיוה ןייז ןערּהיפ וצ טייקגיהעפ רהיא ןיא ןעיױרט ןייק טינ טאה רע ןעוו

 ,ןהעז טעװ רע ןוא עבָארּפ ףיוא ןעלעטש לָאמ ןעניצנייא ןעזיד איז לָאז רע סאד ,םתיא
 ,טרעפטנעעג טאה ָאמלעסנַא ,ןעטפעשענ עגיטכיװ וצ רָאנָאז גיחעפ זיא איז סאד
 ןענייב וצ ךיז ,ףאז ןייא ןָאהט וצ רָאנ טאה איז ןוא ןעסָאלשעב יוזא טאה רע סאד
 שטָאב ,לחעפעּב ןייז ןָאהט טעוװ איז סאד ,טנָאזעג טאה ַאללימַאק ,ןעכרָאהענ ןוא
 ,ןעליוו רהיא ןענעג רהעז לָאמ סגיטנייה זיא סאד

 ןיא ןעמוקעג ָאירַאטָאל זיא גָאט ןרעדנַא םעד ןוא טזיירעגבא טאה ָאמלעסנַא

 ;טקעּפסער ןוא טפַאשדניירפ טימ ןערָאװעג ןעמונעגפיוא ן'ַאללימַאק ןופ זיא ןוא זיוה ןייז

 איז ןוא ןייז וצ ןיײלַא םהיא טימ םייהנענעלעג עדעי ןעדעימעגסיוא רעבָא טאה איז
 זיא טפיוחרעביא ;  ןעטסנעיד ןוא רענעיד ערהיא ךיז םורעה טאהעג גידנעטש טאה
 -ָאעל ןעמָאנ ץ'טימ ןעיורפננוי-רעמַאק ערהיא ןופ ענייא טייז רהיא ייב ןעוועג רעמיא
 -ענפיוא ןעמאזוצ רהיא טימ זיא איז לייוו ,טבטילעג רהעז טאה איז עכלעו ,אללענ
 ןעמונעגטימ ךיוא רעבירעד איז טאה ןוא ןרעטלע ערהיא ןופ זיוה םעד ןיא ןעסקַאו
 טשינרָאג ָאיראטַאל רהיא טאה נעט יירד עטסרע איד .הנותח רהיא ךאנ ךיז טימ
 רענעיד איד ןעוו ,טייהנעגעלעג עטוג רהעז טָאהטג וצרעד טאה רע להָאװבָא ,טנָאזעג
 -?הָאמ רעייז ןעטלַאה וצ םוא ןעסע ץ'כאנ שיט ןופ געװַא עלייוו עניילק א ףױא ןענייז |

 ןוא  {ןטבעילברעפ גנַאל טינ להעפעב ס'ַאללימַאק ףױא ןענייז ייז רעכלעוו ייב ,טייצ
 סָאז איז םוא ,ןיילא איז סלֵא רעהירפ ןעסע וצ ןעליופעב איז טאה ןַאללענָאעל ךיוא
 ּםָאק סעד טאה עזיד רעבָא איו ױזַא = } רהיא ןופ ןעבײלבנעװַא ןעפרַאד טינ רעהכאנ
 ןוא םייצ איד טצונעב טאה ןוא ןעקנַאדעג ערעדנַא טימ טָאהעג לופ רעמיא
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 טיהעגבָא רעמיא טינ איז טאה ,טסול ענענייא רהיא ןעגידעירּפעב וצ ןעטייהנעגעלעג
 טלָאװ איז איו ױזַא ,ןעזָאלעג טפָא איז טאה ןוא ןיהטריוו רהיא ןופ ןענהעפעב איד

 -ַאק ןופ טברופרהע איד רעבָא ,ן'ָאירַָאטאל טימ ןיילַא ,ןעסייה ָארטסקע רהיא סע
 "םיוא ענידנעטשנא רהיא ןוא ןעקילב ערהיא ןופ טייקטסנרע איד ,ןָאזרעּפ ס'ַאללימ
 עכלעו טימ ,ןעכאז עזיד עדַארג רעבָא ,םױצ ןיא ןעטלַאזועג גנוצ ןייז ןעבאה גנורהיפ
 טגעיזעג ץָאירָאטַאק רעביא גנַאּפנָא ןיא טאה טייקכילרהע ענעבַאהרע ס'ַאללימַאק

 יז ריפ ןעזָאלענסױא ףוס םוצ ךיז ןעבאה ,ןענייוש םוצ טכַאמענ םהיא טאה ןוא

 ענייז טדערענ רעבָא ןעבאה ,ןענעיוושעג טאה גנוצ ןייז ןעוו ןעד ;  ןעזייב םוצ ןעדייב

 .ַאק ןרעדנואוועב וצ טייצ רהעמ טַאהעג רָאנ םעד ךרוד ןעבאה ייז ןוא ,ןעקנַאדעג

 *להיפעג א ןיא רָאנ טינ ןעבאה עכלעוו ,טייהנהעש ןוא טייקנידריווסנעבעיל ם'ַאללימ

 םַאלּפ איד ןעדניצנָא טנעקעג עוטַאטס רענרָאמרַאמ א ןיא וליפא רָאנ ןעצרעה ןעלָאפ

 רהעמ ץלַא רע טאה ,טדערענ רהיא טימ טַאה ָאירַאטָא? רעגינעו סָאװ  .עבעיל ןופ

 רהיא ןופ דַארנ ןעכױה םעד ןעלהיפרעד וצ ןוא ןעטכַארטעב וצ איז טַאהענ טייצ

 יז ןעסעגרעפ זײװכַאלסיב רע טאה ןעקנַאדעג עזיד רעביא ןוא = ; טייקגידריווסנעבעיל
 נא טדָאטש איד ןעזָאלרעּפ טלָאװעג רע טאה לָאמ דנעזױט ;דניירפ ןייז וצ טכילפ|

 םינ לָאמנייק ץַאללימַאק רע ןוא םהיא לָאז ָאמלעסנַא סָאד ,טייוו ױזַא ןעהעילפנעװַא

 טאה ,קילבנָא רהיא ייב טלהיפענ טאה רע עכלעוו ,דיירפ איד רעבָא ;ןהעז רעדעיװ

 'ענ טאה רע ,קירוצ ןעטלַאהעג םהיא טאה ןוא ןעדנובעגוצ קרַאטש וצ ןיוש םהיא

 ; להיפעג סעזיד ןעביירטרעפ ןעצרעה ןייז ןיפ טכוזענ טאה ןוא ןיילַא ךיז טימ טפּפמעק

 ןילַא ךיז טאה ןוא טײקכַאווש ןייז ריפ עפריוורָאפ טכַאמענ םייהענ ןיא ףיז טאה רע

 "עב ןטמונעג טאה רע ; טסירק ןעכילרעהנוא ןוא דניירפ ןעשלַאפ סלַא טעטכארטעב

 רעלַא רעבָא {ץָאמלעסנַא ןוא ךיז ןעשיווצ ךיילנרעפ א טכַאמעג טאה ןוא ןעקנעד
 טייהמוד איד טנידלושעב ןירעד והעמ טאה רע סאד ,םעד טימ ןעזָאלעגסױא ךיז טאה

 רענ טאה רע סאד ױזַא ,ןײלַא ךיז סלא דניירפ ןייז ןופ ןעיורטוצ ןעדנילב םעד ןוא
 ןענעיררעפ טינ טלָאװ ,ןהענעב טלָאװעג טאה רע סָאװ ,ןעכערברעפ סאד זַא ,ןעטלאה

 רעד רַאפ איו טונ ױזַא טָאג רַאפ ןענהעשעב ןענעק סע טלָאװ רע ןעוו ,ףארטש ןייק

 ,טייהנעגעלעג איד ןוא טייקכילפערטרָאפ ןוא טייהנהעש ס'ַאללימאק ,ץרוק ,טלעוו

 טצריטשענטוא ךילדנע ןעבאה ,ןעּבענעג ןיילַא םהיא טאה ןאמ רעמוד רהיא עכלעוו

 רע עכלעוו ןיא ,ןעזיירבָא ס'ָאמלעסנַא ךאנ געט יירד ןוא ,טייקכילרהע ס'ָאירָאטַאל

 טניטייזעב ןעניוא ענייז ןופ רע טאה ,טּפַאשנעדייל ןייז טימ טפּפמעקענ גידנעטש טאה
 יענ טנַאקעב ן'ַאללימַאק טאה ןוא ,געוו ןיא ןענַאטשעג גנוניינ ןייז זיא סָאװ ,סעלַא

 "ָאד ,טעּפטיא ַאזא טימ ןוא טסול ַאזַא טיט ןוא רעייפ ַאזַא טימ עבעיכ ןייז טכַאט
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 ץא ןײרעה זיא חא ןעבױהענפױא ךןיז טאה א טנױטשרע רהעז ןערָאװעג זיא איז

 ןוא גנימהענעב עטלַאק עזיד ףרוד ,טרָאװ ןייק םהיא גידנרעפטנע טינ רעמיצ רהיא

 ןערָאבעג טרעוו עכלעוו ,גנונּפָאה ןייז ןערָאלרעּפ טינ ךאנ ָאירָאטַאק טאה ננוטכארעפ
 ;טצעשעג רהעמ לעיפ ץאללימַאק ריפאד ךאנ טאה רע ;עבעיל רעד טימ ךיילנ

 ן'ָאירָאטַאל ךאנ טאה איז לייוו ,ןָאהט ,ָאד לָאז איז סָאװ ,טסואוועג טינ טאה איז

 טבער טינ ןעמוקענרָאפ רהיא ןיא סע רעבָא איו יוזא ןוא ,ןעהעזעג טינ ױזַא לאמנייק

 ךיז איז טאה ,ןעדער וצ לָאמ ןעטייווצ א רהיא טימ טייהנטנעלענ א ןעבטנ וצ םהיא

 א טימ רענע'ד א ץָאמלעסנָא וצ ןעקיש וצ דנעבָא ןעניבלעז םעד ךאנ ןעסָאלשעב

 ;רעטרעװ עזיד ןעבעירשעג םהיא טאה איז ןעכקעװ ןיא ,ף2 יו

 לי לררר 2 51, "7, ומי
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 .54 לעטיּפַאק

 ע?ַארענעג א ןהָא עעמרַא ןַא סָאד ,טגָאז ע |

 יעג טנאדנַאמָאק א ןהָא גנוטסעפ א ןוא ׂ
 א סאד ,גָאז רעבָא ךיא ; תורצ ףוא ךיז טניפ

 ןהָא תורצ ערעסערג ףױא ךאנ ןיא בייוו עגנוי

 ײרוא עסיורג ןייק ָאטינ זיא סע ןעו ,ןַאמ רהיא

 ,רהיא ןופ נעווא ןעטלַאה םהיא ןעלָאז סָאװ ,ןעכאז

 ןיא ,ָאטינ טסיב אוד ןעוו ,טצעי ךימ ןיפעג ךיא

 רהעמ ןיוש ןעק ךיא עכלעו ,עגַאל רעטכעלש א

 ןעגנואווצעג ןיב ךיא סאד יוזא ,ןענַארטרעּפ טינ
 אוד ןעװ ,רעטיה ןהָא זה ןייד ןעזָאלוצרעביא ןוא ןרעטלע עניימ וצ ןהענוצנעװַא

 טלעטשעב רימ טסאה אוד ןעכלעוו ,רענינעי רעד ןעד ;  קירוצ ךיילנ טינ טסמוק

 סלַא ןעגיננרעפ סענעגייא ןייז ןעניז ןיא ןעבאה וצ רחעמ טנייש ,רעהעזפיוא ןייד סלא

 ריד ךיא ךירב ,ןַאמ רענידנעטשרעפ א טסיב אוד או ױזַא .ןעסערעטניא ענייד
 רהעמ סעּפע ריד לָאז ךיא סאד ,גיסַאּפ טינ ןיא ךיוא ;  ןענָאז וצ טשינרָאג רחעמ

 *.רעבירעד ןענָאז

 ןייז ןיוש טאה ָאירַאטָאל סאד ,ןענַאטשרעּפ ָאמלעסנַא טאה ףעירב ןעזיד ןופ

 ױזַא ךיז טאה ,טניישענ טאה סע איװ ,ַאללימאק סאד ןוא ,ןעגנַאּפעגנָא ףירגנַא
 טאה ,טבירבַאנ רעזיר טימ ןעדעירפוצ רהעז ,ןעשנואוועג טאה רע איו ,טנידייהטרעפ

 ןעזאלרעפ טינ טרַא ןייק ףױא לאז איז סאד ,ןעבעגרעביא ןעזָאלענ ףילדנימ רהיא רע
 טניוטשרע ןעװעג זיא אללימאק ,קירוצ ןעמוק ףינ רהעז טעװ רע לייוו ,זיוה רהיא

 ךאנ ןיא ןעפרָאװעגניײרעה איז טאה רעכלעוו .ץָאמלעסנַא ןופ רעפטנע ןעזיד רעביא

 וה רהיא ןיא ןעביילב וצ טיורטעג טינ ךיז טאה איז .טייהנעגעלרעפ ערעסערג א
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 יא ערהע רהיא זיא ,ןעביילב לָאז איז ןעוו ןעד ; ןרעטלע ערהיא וצ ןהעג וצ טינ ןוא

 ןופ להעפעב םעד ןענעג ךָאד איז טלעדנַאה ,ןהענגעווא לָאז איז ןעוו ןוא ,רחאפעג

 םעד טימ ןעבילב וצ טקנעדעב קילגנוא םוצ ךיז איז טָאה ךילדנע .ןאמ רהיא

 רענעיד ערהיא ייב םוא ,טּפַאשלעזעג ס'ָאירַאטָאל ןעדיימ וצ טינ סולשעב ןעטסעפ

 טָאה איז סָאװ ,טַאהעג הטרח טעמכ טָאה איז ןוא ,טכאדרעפ ןייק ןעקעוו-וצפיוא טינ

 ףיוא זעמוק טעװ רט זַא ,טַאהעג ארומ טאה איז ןעד ןןאמ רהיא וצ ןענעירשעג רַאג

 ןוא ,סעגיניזטבייל סעּפע טקרעמעב רהיא ןיא טאה ָאירַאטַאק סָאד ,ןעסנאדעג איד

 ,רהיא וצ גנטכַא ענידלוש ןייז ןערעילרעפ לָאז רע ןא ,טכַאטענ טוה סאד

 איז טאה ,ןייר ןוא ךילרהע זיא איז זַא ,טסואווענ ךיז ייב טאה איז רעבַא איו יוזא

 סעלַא ,ןעמונעגרָאפ ךיז טָאה ןוא ןעקנאדעג עטונ ערהיא ןוא טָאג ףױא ןעזָאלרעּפ ףיז

 וצ טינ ןופרעד ןַאמ רהיא ןוא ןערעהוצסיוא ליטש ,ןעגָאז רהיא טעװ ָאיראטַאל סָאװ
 ; ןעכַאמ וצ טינ טייקניהטימרעווש ןוא םורדרעפ ןייק םהיא םוא ,ןעבעג וצ ןעסיוו
 -לושטנע וצ ןַאמ רהיא רַאפ ן'ָאיראטַאל ןעלטימ ןופ טכארטעג רַאגָאז טאה איז ,עי
 ןיא ןוא ןעבעירשעג םהיא טָאה איז םוראװ ,ןענערפ איז טעװ רע ןעוו לַאפ ןיא .,ןעגיר

 ,טנעלרעביא ןוא גולק ױזַא טינ רעבָא ,ןייפ רהעז ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעקנאדענ עזיד
 ױזַא לָאמ סעזיד ןעבָאה דיר ענייז ןוא טרעהעגסיױא רעדעיװ ן'ָאיראטַאל איז טאה

 ןוא ,ןערעוו וצ ךאווש :עגנַאפעגנָא טאה טייקטסעפ רהיא סָאד .,איז ףיוא טקריױועג

 ערהיא םוא ,טייקכילרהע רהיא ןופ טפַארק עצנאג איד ןעדנעװנָא טוומעג טאה איז

 יָאל עבלעוו ,תונמחר ןופ טייקכילטרעצ לעסיב א ןעזייווסיורעה טינ ןעלָאז ןעקילב

 טינ זיא סָאד ,םיוב רהיא ןיא טקעװרע ןעבָאה ןעטיב ןא ןערערהט ס'איראט

 ,טמַאלּפוצ רהעמ ךאנ םהיא טאה סָאד ןוא טייקמאזקרעמפיוא ןייז ןטגנַאגעגײמרַאֿפ
 זיא ָאמלעסנַא סָאװ טייצ איד ןעצונעב ןומ רע סאד ,טסואװעג טָאה רע איו יױזַא

 רהיא ןעציירוצ ןעמונעג רע טאה ,גנוטסעפ איד ןעמרוטש וצ םוא ןױה וצ ָאטינ

 -נייא דנַאטש ןיא טינ זיא ךַאז ןייק ןעד ; טייהנהעש רהיא נידנטביוק ,עבעילנענייא
 ,הפינח ןופ גנוצ איד סלא טייקלעטייא עכילבייוו ןופ םרוהט ןעטסעפ םעד ןעכערבוצ
 טייקטקישעג ַאזַא טימ דלושנוא רהיא ןופ זלעפ םעד ןעבָארגעגרעטנוא טָאה רע ,ץ'רוק

 טלָאװ איז וליפא ןטוו ,ןעבענכָאנ טזומעג טלָאװ .ַאללימַאק סָאד ,ןהעטשוצ אזַא ווא
 ,טנָאלקעג ,טלעביימשעג ,ןעטעבעג ,טנייוענ טאה ָאירַאטָאל ,רעּפוק ןופ ןעוועג
 טײקמרַאװ לעיפ ױזַא טימ ןעלהיפעג ענייז טרעדלישעג ןוא ןערָאװשעג ,ןעכָארּפשרעּפ
 -ענ ןוא טייקבילרעה ס'ַאללימַאק טקראטשעגרעביא טָאה רע סָאד ,טייקטסנרע ןוא
 .ַאללימַאק ,ןעשנואוועג סלא טעטרַאװרע רענינעװ טָאה רע ןעכלעוו ,געיז ַא ןענואוו

 ,רערנואוו א ןעוועג סע זיא רעבָא ;ןעלאפעג זיא אללימַאק ,ןעבעגעגרעטנוא ךיז טָאה
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 ?ןעטלאהסיוא טנעקעג טינ ךיוא טאה ָאירַאטָאל א ןופ טפַאשדניירפ איד וליפא ןעוו
 ךרור ןעציש רָאנ יז ןעמ ןעק עּבעיל ןופ סָאד ,זיא סָאד זייוועב רעטונג א ריפ סָאװ

 ןער ;רנייפ ןעכילקערש ַאזַא טימ ןעטסעמ טינ ךיז ףרַאד רענייק סָאד ןוא ןעפיולטנע

 ויא ַאלענָאעל !טּפַארק עכילשנעמ ןעקרַאטשוצרעביא םוא טָאג ַא ןייז סרַאד עט
 ןעד ,ןיהטריוו רהיא ןופ טײקכַאװש איד ססואוועג טָאה עכלעוו ,עניצנייא איד ןעווענ
 טינ סינמייהעג רעייז עטבעיקרעפ עיינ ןוא *גיירפ עזָאלײרט איד ןעבָאה רהיא רַאפ
 ןַאלּפ ס'ָאמלעסנַא ןופ טגָאזעג טינ ץַאללימַאק טאה ָאירָאטַאל ,ןעטלַאהעב טגעקעג
 םוא ,קעווצ ןייז ןעכייררע וצ טייהנענעלעג איד ןעבענעג םהיא סע טָאה רע זַא ןוא

 ,ןעניימ טינ לָאז איז ןוא עבעיל ןייז ןופ גנוניימ עטכעלש ןייק ןעבָאה טינ לָאז איז =
 רע זַא ,וצרעד טכארבעג םהיא טָאה טסוק ענענייא ןייז טינ ןוא לַאפוצ ַא רָאנ םָאד
 | ,ןעגנַאלרעּפ םהיא וצ עבעיל רהיא לָאָי

 וליפא זיא ןוא זױה וצ ןעמוקענ רעדעיװ ָאמלעסנַא זיא ױעטעּפש געט ענינייא

 טָאװ סָאד ,ןערָאלרעּפ טייצ רעד רעטנוא ָאד טאה רע סָאװ ,ןערָאװעג רהָאװעג טיפ

 ךיילג זיא רע ,גינעוו ױזַא טיהענ טָאה רע סָאװ ןוא רעייהט ױזַא ןעוועג זיא םהיא
 ּםער רענייא ןעבָאה יז ;זיוה וצ ןענופענ םוויא טָאה רע ; ץָאירָאטַאל וצ ןטגנַאנעג

 םהיא טאה רע בוא ,טגערפעג דניירפ ןייז טָאה ָאמלעסנַא וא ןעמונענמורעה ןרעדנַא

 .ןענעל רערָא טדױט ןעגָאװצנָא

 ,ָאיזַאטַאל טנָאזעג טאה *ָאמלעסנַא דניירפ ,ןעגָאז ריד ןעק ךיא סָאװ ,סעלא
 זיירק א" ןעסייה וצ טכער טימ טנעידרעפ עכלעוו ,יורפ ַא טסאה אוד סָאד ,זיא;

 - ם"שרעג ןעוועג זיא ,טגָאזענ רהיא באה ךיא סָאװ ,טרָאװ סעדעי .ןעיורפ עטוג עלַא ןופ

 םואימ ןענייז עקנעשענ עניימ ,טעטכארעפ ןעוועג ןענייז דייר עניימ  ;דניװ םוצ אוו
 ןערָאװענ טרעפטנעענבָא ןענייז ןערערהט טשלַאפ עניימ ןוא ןערָאװעג ןעזעיווטגקירוצ

 רעד ןופ דליב סָאד זיא ַאלליטַאק איו יוזא טַארוקַא ,טרָאװ ןייא טימ .טָאּפש טימ

 ,טייקגירריווסנעבעיל ,דלושנוא ;ופ דליב סָאד ךיוא איז זיא ױזַא ,טייהנהעש רעטסערג

 ןעכַאמ ױרפ עכילפערטרָאפ ַא רָאנ ןטנעק עכלעװ ,ןעטיז ענהעש ןוא טייקביקרהע

 רעלעג ןייק באה ףיא ,דניירפ ,קירוצ דלעג ןייד םהענ ,ןעקילנעב ןוא ןעבייהרע ,לעדע

 טינ ךיז טזָאל דלושנוא ס'ַאללימַאק ןעד ;ןעצטונעב וצ סע טאהעג טינ טייהנעג

 רנַא ,ןעדעירפוצ טצעי ייז .ןעגנוכערּפשרעפ ךרוד טינ עקנעשעג ךרוד טינ ןערהיר

 *ענסױא םולשב ןױש טסאה אוד איװ ױזַא ןוא ,סעבָארּפ עיינ ןייק ךַאמ ;ַָאמלעס

 ןעיורפ איד עכלעוו ,טייהסיוװעננוא ןוא ?עפייווצ ןופ ןעזלעפ עכילרהעפעג איד ןעדעימ

 םעד ןיא ןהעג וצ ןענַאװ טינ רהעמ ןוש וטסלָאז ,ןעלעטשרעטנוא זנוא ןענעק
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 -יש ןרעדנא ןַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא טינ ריבורּפ ןוא ,לעסעק םי ןעגיהורנוא

 "יה רעד סָאװ ,ףיש םעד ןופ טייקראטש ןוא טייקטוג יד לָאמ ןעטייווצ םוצ רעפ

 "יא ייז ; טלעוו רעזעיד ןופ םי םעד ןערהָאפוצכרוד םוא ,ןעבעגעג ריד טָאה לעמ

 ריד גיטסעפעב ; ןעפַאה ןערעכיז ַאזַא ןיא ןעמוקעגנָא טסיב וד סָאד ,טגייצרעב

 ריד ןופ טעו ןעמ זיב ,ןעניל גיחור ביילב ןוא דנַאטשרעפ ןופ רעקנַא םעד טימ

 ןעק טלעוו רעד ןיא ףעירב-סוחי ןייק עכלעוו ןופ ,גנולהָאצבֶא ענעי ןעגנַאלרעפ

 ."ןעכַאמ יירפ טינ זנוא

 ןיא ,ן'ָאירַאטַאל ןופ רעטרעוו עזעיד טימ טיירפרע ןעוועג זיא ָאמלעסנַא

 טָאה םעד םעֶלַא ייב ; םימותו-םירוא םעד ןיא יו טביולגעג טָאה רע עכלעוו

 לאז ,ןעבענפיוא טינ גנומהענרעטנוא עצנַאג יד לָאז רע ,ןעטעבעג ךָאד םהיא רע

 ןוא ; ןעבענפיוא טינ יבַא .גנוטלַאהרעטנוא ריפ ןוא ביירטרעפ-טייצ ריפ ןייז סע

 -נעטייצ ךָאד רע לָאז ,קרעוו וצ ןהעג רעהַא זיב יו טינ ןיוש לָאז רע וליפא ןעוו

 ןעמָאנ ןעטלעטשרעפ םעד רעטנוא ן'אללימאק ןעביול וצ ןעזרעפ ןעסַאפרעפ זייוו

 ןיא טבעילרעפ זיא ָאירַאטַאל סָאד ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעג רהיא לָאז רע ; ירָאלק

 רעטנוא ןעזרעפ ענייז טעדנעוו רע רעכלעוו וצ ,יורפ עגנוי ענהעש עסיוועג ַא
 רע עכלעוו ,טייקנידנעטשנא רעד טימ ןעגניזעב ןענעק וצ יז םוא ,ןעמָאנ ןעזעיד

 -ענ טינ ךיז טעװ ָאירַאטַאל ןעוו ןוא ; ?היפעג ןעטרַאצ רהיא טעטכילפרעפ זיא

 .ןעסאפרעפ םהיא ריפ ייז רע טעװ ,ןעסאפרעפ וצ ןיילא ןעזרעפ יד ,הימ יד ןעב

 ןענייז ןעזומ יד, ;ָאירַאטַאל טגָאזעג טָאה ,"גיטיונ ןייז טינ טעװ סָאד,

 ןיא לָאמ ענינייא ןעכוזעב טינ ךימ ןעלָאז ייז סָאד ,ךילדניירפנוא ױזַא טינ רימ

 ; גנורעלקרע-סעבעיל רעטסיזמוא ןיימ ןופ ן'אללימאק רָאנ וד להעצרע ,רהָאי

 טינ ךיז ןעלָאז ייז וליפא ןעוו ;ןעגרָאז ןיילא רָאנ ךימ זָאל ןעזרעפ יד ריּפ
 ןייז ךָאד ייז ןעלעוו ,טנעידרעפ דנַאטשנעגעג רעייז יװ ,טוג ױזַא ןעבעגנייא

 ."ןעבַאמ וצ דנַאטש ןיא ןיב ךיא עכלעוו ,עטסעב יד

 םעד ןוא םענענָאזעבנוא םעד ןעשיווצ ןעבילבעג רע זיא דיירבָא ןעזעיד ייב
 ץאללימאק רע טָאה ,םיהַא ןעמוקעג ןיא ַאמלעסנַא סלַא .דניירפ ןעזָאליײרט

 -רעפ רהיא וצ טָאה ןוא טעטראוורע גנַאל טָאה יז עכלעוו ,ענַארפ יד טלעטשענ
 וצ טכַאמעג יז טָאה סָאװ ,ךילמענ ; טרעהעג טינ םהיא ןופ ךָאנ גנורעדנואוו
 יז ,טרעפטנעעג םהיא טָאה אללימאק 3 ףעירב םעד ןעביירש וצ םהיא וצ םהיא

 רעגינעו טימ טעטכארטעב יז טָאה רע סָאד ,{ ָאירַאטַאל טגיטכעדרעפ טָאה

 ,טנייצרעביא רעבָא ןיוש ךיז טָאה יז ; זיוה וצ ןעוועג זיא רע ןעוו סלַא ,טקעּפסער
 .,טעדליבעננייא רָאנ ךיז סע טָאה יז סָאד ,טביולג ןוא ױזַא טינ זיא סָאד זַא

 ,ןיילא רהיא טימ ןייז וצ טייחנעגעלעג יד סיוא טצעי טעדיימ ָאירַאטָאל לייוו
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 . ,ןעניהורעב טקנוּפ ןעזיד ןיא ךיז ןעק יז סָאד ,טרעכיזרעפ יז טָאה ָאמלעסנא
 ןוא טדָאטש רעד ןיא עמַאד עמהענרָאפ ַא טבעיל ָאירַאטַאל סָאד ,סייוו רע ןעד

 ןעוו ןוא ;ירָאלק ןעמָאנ םעד רעטנוא ןעזרעפ ןייוונעטייצ רהיא טביירש רע

 וצ םינ ארומ ןייק ן'ָאירַאטַאל רַאפ יז טָאה ,יוזא ןייז טינ לָאז סָאד וליפא

 טכָאװ ָאירַאטַאל ןעוו .םהיא טימ טפַאשדניירפ רעטיורטרעפ ןייז ןענעוו ןעבָאה

 ן'ירָאלק טימ עבעיל יד סָאד ,ןעסיוו וצ ןעבעגעג טינ סנעטייצעב ן'אללימַאק

 ,'ַאמלעסנַא ןענעג ךיז טצונעב רע רעכלעוו טימ ,ךַאז עטכַארטעגסיױא ןַא זיא

 רעכיז יז טלָאװ ,ןעכילרעהרעפ וצ יז ןעניוועג וצ טייהנעגעלעג עלייוורעד םוא

 רעבָא ןיוש טָאה יז יו ױזַא ; טכוזרעפייא ןופ ץענ רעד ןיא ןעלאפעגניירעה

 םעד .טניהורנואעב טינ יז גנושאררעביא עזיד טָאה ,ןערהַאפרע סעלַא ןופ

 -ענ ָאמלעסנַא טָאה ,שיט ןייב ןעסעזעג ןענייז יידד עֶלַא סלַא ,גָאט ןערעדנַא

 ףיוא טסַאפרעפ טָאה רע סָאװ ,ןעזעלוצרָאפ סָאװטע םהיא דניירפ ןייז ןעטעב

 רע ןעק ,זיא יז רעוו ,טינ סייוו אללימאק יװ ױזַא ןעד ; ירָאלק עטבעילעג ןייז

 | .ןעצרעה ן'פיוא טָאה רע סָאװ ,ןעגָאז יירפ

 טלָאװ, ,אירַאטַאל טגָאזעג טָאה ,"ןענעק עי יז טלָאװ יז וליפא ןעוו ןוא,

 יד טביױל רעדנעבעיל ַא ןעוו ןעד ;ןעגרָאברעּפ טינ ךָאז ןייק טימ ךימ ךיא

 ,טײקטרַאה רהיא ףיוא ךיילנוצ ךיז טנָאלקעב ןוא רעטבעילעג ןייז ןופ טייהנהעש

 זיא רעיה ,ליוװ סע סָאװ ןייז לָאז .רחַאפענ ןיא ןעמָאנ רהיא סיוועג רע טלעטש

 ןופ םייקניצרעהיטרַאה יד ףיוא טסַאפרעפ ןעטכענ בָאה ךיא סעכלעוו ,טענָאס ַא

 : ירָאלק ןיימ

 .,טכַאנ רעד ןופ טייקליטש רעד ןיא

 -- עבילברעטש יד טלאפעב ףָאלש רעטיז רעד ןעוו

 ןעגַאלק עלעיפ עניימ ןופ גנונכער עניילק יד

 ,ן'ירָאלק וצ ןוא ?עמיה םעד וצ ךיא קיש

 ךיז םזייוועב ןנוז יד ןעוו ,טייצ עד ןיא ןוא

 .  ,טייזיחרזמ ןופ ןעריהט עהטיור יד ךרוד

 רענעט עכילגעלק ןוא ןעצפיז טימ ךיא העז

 .טיינעב געירק ןעטלא םעד

 ןָארהט ןעטנרעטשעג ם'נופ ןנוז יד ןעוו ןוא

 דרע רעד ףיוא ןעלהַארטש עכיילנ ערהיא טקיש

 ,טלעּפָאדרעּפ ץפיז ןיימ ,טרעסערגרעפ ןייוועג ןיימ טרעוו
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 ,קירוצ ןעמוק ןעצרעמש יד ,טכַאנ יד קירוצ טרהעק סע

 ןיז ןעכילרהע ,ןעיירט םעניימ ןוא

 ,ןערעה טינ ?יוװ ירָאלק ןוא ,ביוט ?עמיה רעד טכיילב

 טָאה ָאמלעסנא ןוא ןעדעירפוצ רהעז ןעוועג טענַאס םעד טימ זיא אללימַאק

 -רעה-טראה רהעז ןייז זומ עמַאד יד ,טנָאזעג טָאה ןוא רהעמ ךָאנ טביולעג סע

 .עבעיל עגיטכירפיוא אזא ךרוד ןעכאמ ךייוו טינ ךיז טזָאל יז ןעוו ,ניצ

 ערעייז ןיא ןענָאז רעטכיד עטבעילרעפ יד סָאװ ,רהָאו סעלַא ןעד זיא;

 .אללימאק טנערפעג טָאה "? ןעזרעפ

 יד רעמיא טינ ייז ןעדער , ,ָאירָאטַאל טרעפטנעעג טָאה ,"רעטכיד סלַא

 סלָא רעטרעוו ןיא רעמירָא רעמיא ייז ןענייז רעבָא עטבעילרעט טלַא ; טייהרהַאוו

 | | .?טײהרהַאװ ןיא

 + זָאל םוא ,ָאמלעסנַא טגָאזעג טָאה ,"טינ לעפייווצ ןייק זיא םעד ןעגעוו ,

 עכלעוו ,ן'אללימאק ייב ןעבעג וצ טייקניטכיוו רהעמ ךָאנ רעטרעוװו ס'ָאירַאט

 ןעוועג זיא יז רהעמ סָאװ ,תומכח ענייז ףיוא טנעקעג רעגינעוו ץלַא רעבָא טָאה

 ןופ ןעגינגרעפ טָאהעג רָאנ םינ טָאה יז יו ױזַא ןוא } ן'ָאירַאטַאל ןיא טּבעילרעפ

 רעד ןעוועג זיא יז רָאנ סָאד ,רעכיז ןעוועג ךיוא זיא יז ןרעדנָאז ,ןעזרעפ ענייז

 ,ירָאלק יד זיא יז סָאד ןוא עטכידעג ענייז ןופ ןוא עשניוו ענייז ןופ דנַאטשנעגעג

 ,טכידעג א ךָאנ ןעגָאזוצרָאפ ,ןעטעבעג םהיא טָאה ןוא ,ןעגנוזעב טָאה רע עכלעוו

 ,גינעווסיוא ףיוא סעכלעוו ךָאנ ןעק רע ביוא

 ךיא רעבָא, ;ָאירַאטַאל טרעפטנעעג טָאה ,"םנייא ךָאנ עקַאט סייוו ךיא,

 ,טגָאזעג רעניטכיר ,רעדָא ,עטשרע סָאד יו טונ ױזַא זיא סע ביוא ,טינ סייוו

 : ױזַא ןיא טלַאהניא ןייז ,ןעלייהטרוא ןיילא טנעמ רהיא ךָאד ; רעטכעלש ךָאנ

 ,סיוועג טדיוט ןיימ זיא סיוא טינ ךימ טסרעה וד ןעוו

 ,סיפ ענייד ייב טדיוט ךימ ןהעז וטסלָאז רעכיג ןעד

 הטרח ןעבָאה ,עראבקנאדנוא ענהעש ַא ,לָאז ךיא רעדייא

 ,טרעטעגרעפ ךיד בָאה ךיא סָאו םעד ףיוא

 ,טייהנעסעגרעפ ןופ רענגעג רעד ןיוש ךיא ןיב
 ,עבעיל ןוא טייקכילרעה ןעבע? ןייק ָאטינ זיא סע ואוו

 ,ןהעטש םיזוב םענעּפָא ןיימ ןיא העז ןאד

 ,טצירקעגנייא טביזעג םענהעש ןייד
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 ןעטלַאהעב יירט ךיא ?עוו םוהטנילייה סעזיד

 ,ןיז רעטסעמ ןיימ טביירט ךיס ןעכלעוו ףיוא ,געוו ן'ריפ

 ,רעטסעפ ךָאנ טכַאמ טייקמאזיורג ןייד ןעכלעוו

 לעמיה ןעלקנוד ן'ייב ןערהָאפ זומ ףיש ןיימ ! ךא

 ,געוו ןעכילרהעפעג ןוא םי ןעטנַאקעבנוא ןא ךרוד

 ! ןעמַאה ַא ןוא סַאּפמָאק א רימ ןעלהעפ סע ואוו

 ןוא עטסרע סָאד יו ,טענָאס עטייווצ סעזיד טביולעג ךיוא טָאה ָאמלעסנַא

 ןופ ,טייק רעד וצ ןרעדנַא ן'כָאנ גניר ןייא ןעבעגענוצ ץלַא ןיילא רע טָאה ױזַא

 טָאה ָאירַאטַאל סָאװ ןעד ;טצעזעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא עדנאש ןייז רעכלעוו

 רהעמ טביולגעג ץלַא ךיז רע טָאה ,ערהע ןייז ןופ טביורעב רחעמ ץְלַא םהיא

 ןענעיטשעגבָארעה רעפעיט םָאה אללימאק עכלעוו ,עפוטש עדעי ןוא טרהעעג

 -ענ רע טָאה ,טייקכילדנעש ןופ דנורגבא םעד וצ ןעמוקעג רעטנעהענ זיא ןוא

 וצ זיב רעכעה רעמיא ךיז טביוהרע יז רעכלעוו ףיוא ,לעּפַאטס ַא ריפ ןעטלַאה

 ,טייקבילרהע ןוא טייקכילמהיר ןומ עפוטש רעטסכעה רעד

 ,יורפגנוי-רעמַאק רהיא טימ ןיילא ןענופעג לָאמנייא ךיז טָאה אללימאק סלא

 ױזַא ךימ בָאה ךיא סָאד ,אללענָאעל עבעיפ ,ךימ םעש ךיא, : טגָאזעג יז טָאה

 םהיא לָאז געיז ןייז ,טכַאמענ טינ בָאה ןוא ,ןעבעגעג-עביא ן'ָאירַאטַאל וצ טכייל

 ריפ ןוא טייקניליוו ןיימ ריפ ךימ טעוװ רע ,ארומ בָאה ךיא ,רערעווש ןעמוקנָא

 זיא רימ ךילגעמ גינעוו יוװ ,טינ סייוו רע לייוו ,ןעלדאט טייקגיניזטכייל ןיימ
 ."ןעגיוצעג םהיא וצ ךימ טָאה עכלעוו ,טכַאמ רעד ןעגעג ןהעטש וצ ןעזעוועג

 ;אללענַאעל טגָאזעג טָאה ,"יורפ עגידענג ,ןרעמיק טינ ךייא סָאד לָאז,

 טרעוו קנעשעג ַא ןופ הטרעוו רעד ןוא ןעטיידעב וצ טשינרָאג טָאה סע ןעד,

 ,סנױזַא רָאנ זיא סע ןעוו ,דלַאב סע טיג ןעמ סָאװ,טרענעלקרעּפ טינ םעד ךרוד
 ייווצ טיג דלַאב טיג סָאװ רעד סָאד ,רַאגָאז טגָאז ןעמ ,עי ; הטרעוו ַא טָאה סָאװ

 | ."לעיפ ױזַא לָאמ
 ֿפעיפ טינ טרעוו לעיפ טינ טסָאק סָאװ סָאד זַא ,ךיוא רעבָא טגָאז ןעמ,

 .אללימַאק טרעטטנעעג טָאה ,"טצעשעג

 ןעד , ; אללענָאעל טרעפטנעעג טָאה ,"ןעגָאז טינ סָאד ךיז טזָאל ךייא ףיוא,

 ,לענש יז טהעג םענייא ייב ; ךינ ,דלַאב ,טרעהעג בָאד ךיא יו ,טמוק עבעיל יד

 עכנַאמ ; ךאווש ןרעדנַא ןַא ,טסיירד יז טכַאמ םענייא ; םַאזננַאל ןרעדנַא םעד ייב

 לעיצ סָאד יז טכייררע לָאמ סעכנַאמ ; רעווש ערעדנַא ,לעסיב ַא יז טעדנואוורעפ
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 ,טרָא רעד ; עשניוו ערהיא ןופ געוו םעד ףיוא ףיורעה טערט יז יוװ דלַאב ױזַא

 ןיא טגעיזעב ןיוש טּפָא טרעוו ןעגרַאמ-הירפ ןיא ןעוועג זיא יז ןעכלעוו ףיוא

 ךייא רהיא טליוו םורָאװ .ןעגעג ןהעטש טינ רהיא ןעק טכַאמ ןייק לייוו ,דנעבַא

 טייז ,ןעגנולעג זיא ךייא ןוא ן'ָאירָאטַאל ןעוו ,גרָאז ןוא רעמיק ןעפַאשרעפ אלא

 טינ זיא ןַאמ רעייא סָאװ טייצ יד טצונעב טָאה (עבעיל ןופ טָאג רעד) רָאמַא

 טָאה טייצ רעזיד ןיא ? ךֶאי ןייז רעטנוא ןעגניירב וצ ןעדייב ךייא ,זיוה וצ ןעוועג

 ָאמלעסנַא רעדייא ,ןעסָאלשעב טָאה רע סָאװ ,סעלַא ןערעוו טרהיפעגסיוא טזומעג

 ןעד ;?עיּפש סָאד ןעבראדרעפ םהיא ןוא קירוצ ןעמוק וצ טייצ ןעבָאה טעוו

 םָלַא טַאהעג טינ עקרעפלעה ערעסעב ןייק רע טָאה ,ןעכייררע וצ קעווצ ןייז םוא

 ןיא ןענעיד טזומעג םהיא טָאה עכלעוו ,עניצנייא יד זיא יז ; טייחנעגעלעג יד

 -ענייא ןופ סעֶלַא סָאד סייוו ךיא .גנַאפנָא ןיא טּפיוהרעניא ,ןעגנובערטש עלַא

 רעד טימ ךייא ןעק ךיא ןוא ,ןעגָאז ןערעה ןופ זיולב טינ ןוא גנורהַאפרע רענ

 שיילפ סעגנוי ,רהיא יו ,ךיוא בָאה ךיא לייוו ,ןעלהעצרע םעד ןעגעוו סעּפע טייצ

 רעהירפ טָאה רהיא ואוו ,ןעבעגעגרעטנוא טינ ךייא רהיא טָאה ךיוא .טולב ןוא

 -ילב ענייז ןיא תודמ עטוג ענייז ןוא עלעעז עצנַאג ס'ָאירַאטַאל טקעדטנע טינ

 -רעפ רע קרַאטש יוװ ןוא ,עקנעשעג ןוא ןעגנוכערּפשרעפ ,רעטרעוו ,ןעצפיז ,ןעק

 עטגרָאזעב עועיד טימ טינ רָאג ךייא טגיהורנואעב .ןערעוו וצ טבעילעג טנעיד

 טבעיל ָאירַאטַאל סָאד ,ףיורעד ףךייא טזָאלרעפ ,ןעקנַאדעג עטַאקילעד וצ ןוא

 ןייא ןיוש טייז רהיא יו ױזַא ןוא ,םהיא טבעיל רהיא יװ ױזַא ןעבע ךייא

 ,ןעיירפ ךייא רהיא טלָאז ,ןערָאװעג ןעגנַאפעג עבעיל ןופ ץענ םעד ןיא לָאמ

 -םגנוטכָא ןוא רענידריוו ַא זיא ,טרעביוצעב ךייא טָאה סָאװ ,רעגינעי רעד סָאד

 ,טגָאז ןעמ יו ,עכלעוו (* ,ןע- 3 רעיפ יד רָאנ טינ טָאה רעכלעוו ,ןַאמ רעהטרעוו

 ס'אנָאהארעב סיאול ןיא זרעפ ןעגיציוו ַא ףיוא ןָא ָאד טעטייד סעטנַאװרעצ (*
 :ױזַא טעטיױל עכלעוו ,(ןערערהט סיַאקילעגנַא) 1 ,29יז1ז148 06 2

 0160 תג 06 86/ ס} 861 60801024040,

 גאס 86 6166 סמ פט 167 ףןט6 864 01862600.

21118002 6802 6 01060 6868 608610 106 

.8662640 , 80116100 ,8010 ,, 88010 

 .ה .ד
 ,רעטבעילרעפ רעיירט רעד ןייז ףראד דנילב

 .גולק ןייז ףרַאד רע זַא ,טנהָאמרעד טינ זיא ץעזעג ןייז ןיא

 :טנעפַאװעּב ןייז ,רע ףרַאד ןעמ טנָאז ,ןע-פ רעיפ טימ
 (םייהעג) 860ע60 ,(טגרָאזעּב) 80116110 ,(םָאזנייא) 8010 ,(טנרעלעג) 0
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 זיא רע ןעד ; תיב-ףלַא ןעצנַאג םעד רָאנ ,ןעבָאה זומ רעטבעילעג רע'תמא רעדעי

 -סטייהראוו ,גיצרעה-כיוה ,גיטרעפ-טסנעיד ,ניהטומסיורג ,ווארב ,םהענעגנא

 ,גיבעגכָאנ ,ךילנעמ ,גידריווסנעבעיל ,גנוי ,יירט ,גידווע'נח ,טפנאז ,רנעבעיל

 ףוק ,ךילטרעצ ,גיבעניירפ ,לעדע ,(ןעדמס) ןע-4 רעיפ יד ןעמוק רעטציא
 ,ןייר ,בָאטשכוב רעטראה וצ ַא זיא סע ןעד ,ןעטבעילעג ַא ריפ טינ ךיז טסאּפ

 ,"רמערפ ךַארּפש רעד ןיא זיא סָאװ ,בַאטשכוב ַא זיא וית ,ןהעש

 ןוא יורפגנוי-רעמַאק רהיא ןופ תיב-ףלא םעד ןופ טכאלעג טָאה אללימאק

 יז סלא רעדנערהַאפרע ןעוועג ןעטפעשעג-סעּבעיפ יד ןיא זיא יז סאד ,ןענופעג טאה

 -עגסיוא ן'אללימאק טָאה ןוא ןעוועג הדומ ןיילא יז טָאה סָאד ; טניימעג טָאה

 רעד ןופ ןַאמ ןעגנוי ןעמהענרָאפ ַא טימ עבעיל ַא טלעיפש יז סָאד ,טגָאז

 טָאה יז ?ייוו ,ןערָאװעג גיהורנוא רהעז םעד רעביא ןזיא אללימאק ,טדָאטש

 רעבירעד טָאה יז .ערהע ענענייא רהיא ריפ טאהעג איומ עבעיל רעזעיד ןעגעוו

 -נעטשנא יד סלַא רעטייוו ןעגנַאנעג זיא עבעיל ס'אללענָאעל ביוא ,טגערפעג

 סָאד ,ןעגָאז וצ ןעפָא רהיא טמעשעג טינ ךיז טָאה עזעיד ןוא ; טביולרע טייקגיד

 ַא טכַאמ ןיהטריו א ןעוו סָאד סלַא רעטייוו ןעננאגעג סיוועג ןיוש זיא יז

 ןוא ,רהיא רַאפ ןעמהעש וצ ךיז ףיוא רענעיד ערהיא ןערעה טירט ןעשלַאפ

 י ארומ ןייק ייז ןעבָאה ,געוו ןעדַארג םעד ןופ בָארעה טהעג יז יוװ דלַאב ױזַא

 סָאװ ,טינ ראג ךיז ןרעמיקעב ןוא ,ןעצנערג ערעייז רעביא ןהעגוצבַארעה טינ

 -ָאעל ןעבעילבעג רָאנ ןיא ן'אללימאק .ןעגָאז וצרעד טעוו ןעטפַאשרעה ערעייז

 -ייהנעגעלעגנַא ערהיא ןופ ןעקעדטנע וצ ןעטבעילעג רהיא ,ןעטעב וצ ן'אללענ

 ָאמלעסנַא טינ סָאד ,םייהעג ױזַא ןעטלַאה וצ עבעיל ענעגייא רהיא ךיוא ןוא ןעט

 יז רעבָא ;} ןעכָארּפשרעּפ סע טָאה יז ,ןערהאפרע ןופרעד לָאז ָאירַאטַאל טינ ןוא

 ,טקרעמעב דלַאב טָאה אללימַאק סָאד ,ןעטלַאהעג גינעיו ױזַא טרָאװ רהיא טָאה

 ;ערהע רהיא ןערעילרעפ ןעכדעמ-רעמַאק רהיא ןופ דלוש יד ךרוד טעװ יז סָאד

 טיג ךיז טָאה ןיהטריוו רהיא סָאד ,ןעהעזעג אללענָאעל עכערפ יד טָאה םיוק ןעד

 וצ טמעשעג טינ ןיוש רהיא רַאפ ךיז יז טָאה ,ןייז וצ ףראד סע יו טרהיפעגפיוא

 יז לייוו ,ןעביילברעפ רהיא ייב ןוא זיוה ןיא ךיז וצ ןעמוק ןעטבעילעג רהיא ןעזָאל

 ןעגַאװ םינ יז טעוװ ,ןהעז םהיא טעוװ אללימאק ןעוו וליפא סָאד ,טסואוועג טָאה

 - רעד ןופ ןעמוק עכלעוו ,ןעקילגנוא יד ןופ םנייא זיא קָאד ; ןעהטַאררעּפ וצ יז

 רענעגייא רהיא ייב ןיפַאלקש א םרעוו יז ; יורפ ַא ןופ גנורהיפפיוא רעטכעלש

 ןעפלעה ןיילא ןעגנורהיפפיוא עטכעלש ערהיא ןעגנואווצעג זיא יז ןוא ןירענעיד

 -עב טפָא טָאה עכלעוו ן'אללימאק טימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא .ןעגרָאברעפ וצ

 ,רעמיצ ןיא ךיז ייב טַאהעג ןעטבעילעג ןערהיא טָאה אללענַאעֿפ סָאד ,טקרעמ
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 רהיא טָאה ןרעדנָאז ,ןעפרַאוווצרָאפ סָאד יז טגאוועג טינ רָאנ טינ טָאה רעבָא

 ןופ ןעטייקגירעיווש עֶלַא ןעמונעגקעווַא ןוא ןעטלַאהעב וצ םהיא ןעפלאהעג ףָאנ

 .ןערהַאפרע טשינרָאנ לָאז ןַאמ רהיא רָאנ םוא ,געוו םעד

 ןייא לָאז ָאירַאטַאל זַא ,ןעטיהרעפ טנעקעג טינ ךָאד יז טָאה טעד סעלַא ייב

 .זיוה רהיא ןופ ןעמוקסיורעה ןעמערט טינ ןַאמ ןעגנוי םעד ןענינעב הירפ לָאמ

 טָאה רע סלַא ,דש ַא ריפ ןעטלַאחעג טעמכ ןעטנַאקעבנוא םעד רע טָאה טגנַאפנָא

 טָאה ןוא ?עטנַאמ ן'טימ טכיזעג סָאד טקעדרעפ ךיז טָאה רע סָאד ,ןהעזעג רעכָא

 -ענקעווא ןעקנַאדעג ןעשירַאנ ןעזעיד רע טָאה ,ןענַארטעגבָא טסגנַא טימ ךיז

 ןעמעלַא ייז טלָאװ רעכלעוו ,ןרעדנַא ןַא ףיוא ןעלאפעגנייא זיא ןוא ןעפרָאװ

 רע .הצע ןייק ןענירקעג טינ טלָאװ אללימַאק ןעוו ,ןעכַאמ ףילקילננוא טנעקעג

 ןהעזעג טָאה רע ןעכלעוו ,שנעמ רעד סָאד ,ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךיז טָאה

 -ָאעל בעילוצ .ןעזעוועג ןעטרָאד זיא ,ןענינעב הירפ ױזַא זיוה ס'ָאמלעסנַא ןופ

 ױזַא טקנעדעג קילבנעניוא ןעזעיד ןיא רע טָאה רעזעיד ןופ ןעד -- ן'אללענ

 ,טביולגעג טָאה רע ;ןעזעװועג טינ טלעוו רעד ףיוא ראג טלָאװ יז יו ,גינעוו

 יז יו ןערעדנַא ןַא וצ ןעבעגענרעביא ניניזטכייל יוזא ךיז טָאה אללימאק סָאד

 סָאװ ,קילגנוא סָאד ןיא סָאד ןעד ; ןיילא םחיא וצ ןעבענעגרעביא ףךיז טָאה

 עטוג יד ךיוא טרעילרעפ יז .יורפ רעשלַאפ ַא ןופ ןעכערברעפ םעד ךָאנ טהעג

 ,ךיז טקנעד רע ?ייוו ,ןעבענעגרעביא ךיז טָאה יז ןעכלעוו ,םעד ןופ גנוניימ

 ךיז טָאה יז יו רעטכייל ךָאנ ןעבענרעביא טצעי ןרעדנא ןַא ךיז ןעק יז סָאד

 -ענ ַא ריפ םהיא ייב טליג טכאדרעפ רעטסנעלק רעד ןוא ,ןעבעגענרעביא םהיא

 ןעדנוזעג ןייז ןערָאלרעפ יו קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא טָאה ָאירַאטַאל .דַאז ןעסיוו

 ךיז גידנעקנעדעב טינ ןעד ,גנובעלרעביא עניטפנינרעפ עדעי ןוא דנַאטשרעפ

 םהיא ןיא טָאה סָאװ ,סעכ םעד ןופ רע ןיא ,טכער טָאה רע ביוא ,רָאָאה ןייא

 -לעסנַא וצ זיוה ןיא טלייאעג טָאה רע סָאד ,טעדנעלברעפ ױזַא ןעוועג ,טנערבעג

 ,ן'אללימאק ןופ ןעמהענ וצ עכאר םוא ,ןעפַאלשעג ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ן'ָאמ

 -ייא טייז ןיוש בָאה ךיא סָאד , ,טגָאזעג רע טָאה ,"ָאמלעטנא ןעסיוו ייז,

 רָאט ןוא ןעק סָאװ ,ןעטלַאהעב סָאװטע ריד ןופ םוא טפּפמעקענ רימ טימ געט עגינ
 סָאד ,טגעיזעב זיא אללימאק סָאד ,ןעסיוו ייז ; ןעביילב ןעגרָאברעפ טינ ריד ןופ

 ךיא םָאוו ,סעלַא ןָאהט וצ גיטרעפ ןזיא ןוא ןעבענעגרעטנוא רימ ךיז טָאה יז

 ךיא לייוו ,טנַאזענסױא טינ רעהַא זיב ריד טָאד בָאה ךוא ,רחיא ןופ גנאלרעפ

 ,רהיא ייב גנאגרעביא ןַא רָאנ סָאד ןיא םכיילעיפ ,ןעניפעגסיוא טלָאװעג בָאה

 עניימ ביוא ,ןהעז וצ םוא ,ןעריבורּפ טלָאװעג ךימ יז טָאה טכיילעיפ רעדָא

 ןענייז ,טכַאמעג בעילוצ ריד רהיא בָאה ףךיא עכלעוו ,ןעגנורעלקרע-סעבעיל
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 ןעבָאה רימ יו ,ױזַא זיא יז ןעוו סָאד ,טביולגעג ךיא בָאה ךיוא ; טניימעג טסנרע

 ךיא יו ױזַא .ןעגנולדנַאה עניימ ןופ ןעסיוו וצ ןעבעג ריד יז טעוװ ,ןעטלַאהעג יז

 טָאה יז סָאד ,ןופרעד ךיא סעילש ,טינ עלייוורעד סע טוהט יז סָאד ,רעבָא העז

 רהיא ןיא ךוזעב ןיימ ,ןעכָארּפשרעּפ רימ טָאה יז ןעוו ,טסנרע ץנַאג טניימעג

 סָאד ןעזָאלרעּפ רעדעיוװ טסעוו וד יוװ דלַאב ױזַא ,ןעמהענוצנא רעמיצ-רעדיילק

 םהיא טימ טגעלפ אללימאק ואוו ,טרָא רעד ןעוועג ךילקריוו זיא סָאד -- ."זיוה

 ןייד טימ ןעלייא ריד טסלָאז וד זַא ,טלָאװעג טינ בָאה ךיא, --- .ןעמוקנעמַאזוצ

 ; ןעקנַאדעג יד ןיא רָאנ ןערָאװעג ןעגנַאנעב טצעי זינ זיא דניז יד לייוו ,עכַאר
 טָאה ןוא טקנעדעב עלייוורעד ךיז טָאה אללימַאק טָאד ,ךילגעמ ןזיא סע ןעד

 טינ ןעוו ,רעמיא הצע ןיימ טסָאה וד יו ױזַא .טַאהט רהיא ףיוא טַָאהעג הטרח

 טצעי ריד לעװ ךיא עכלעוו ,הצע יד ןעגלָאפ ךיוא וטסלָאז ,טגלָאפעג ,ןעצנַאג ןיא

 טסָאה וד סָאװ ,טונ ןהעז ןוא ןעגייצרעביא רעכיז ךיד טסלָאז וד םוא ,ןעבעג

 ףיוא ןערהָאפקעװַא ןעלעוו טסלָאװ וד סָאד ,רעהירפ יו טשרמולכ גָאז .ןָאהט וצ

 םעד ןיא ץוּפ םעד ןוא ןעטעּפַאט יד רעטניה קעװַא ךיד ?עטש ןוא געט רָאָאּפ ַא

 -יא ךיז ןעניוא ענעגייא ערעזנוא טימ זנוא רימ ןעלעוו ןַאד --- רעמיצ-רעדיילק

 ,ןעטכריפ רימ יו גידלוש זיא יז ןעוו ןוא ,ןעקנאדענ ס'אללימאק ןיא ןעגייצרעב

 טָאה יז עכלעוו ,גנוקנערק יד ריפ ןטּפשמ יז ניטכיזרָאפ ןוא ?ליטש ןיילא וטסגעמ

 | ,טכַאמעג ריד

 לייוו ,טניוטשרע רהעז ןעוועג רעטרעוו ס'ָאירַאטַאל רעביא ןיא ָאמלעסנא

 -ַאק סָאד ,טביולנעג טמיטשעב טָאה רע ןעוו ,טייצ ַא ןיא טרעהעג ייז טָאה רע

 -ָאלשענבָא ן'ָאירַאטַאל ןופ ןעגנורעלקרע-סעבעיל עטלעטשרעפ עֶלַא טָאה אללימ

 .געיז ןעכילמהיר רהיא טימ ןעיירפ וצ ןעננאפעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע ןוא ןעג

 ךילדנע ; ןעניוא ענעזָאלעגבָארעה טימ םוטש ןענַאטשעג רע ןיא טייצ עגנַאל א

 ןייד ןופ בָאה ךיא יוװ ,ָאירַאטַאל ,טלעדנַאהעג טסָאה וד, :טגָאזעג רע טָאה

 והט ;הטַאר ןייד טגלָאפעג סעלַא ןיא בָאה ךיא ; טעטרַאוװרע טפַאשדניירפ

 ."דוסב סע טלַאהעב ןוא טסהעטשרעפ וד סָאװ

 -נַאנעגקעװַא זיא רע סלַא רעבָא ; ןעכָארּפשרעּפ םהיא סע טָאה ָאירַאטַאל

 ?ייוו ,טדערעג טָאה רע סֶאֹוו ,טרָאװ סעדעי ףיוא טַאהעג הטרח ןיוש רע טָאה ןעג
 טימ טנעקעג טָאה רע ןעד ,טלעדנַאהעג טָאה רע שירַאנ יו ,ןהעזעג טָאה רע
 -טימ עגיטבערטרעדעינ ןוא עמַאזיורג עכלעזַא ןהֶא ,ןענעכערבָא ךיז ן'אללימאק

 ןעטלייארעביא ןייז טכולפרעפ טָאה ,טייהמוד ןייז ןעטלָאשרעפ טָאה רע ,ןעל

 -ַאמ וצ טוג קירוצ ןעביוהנָא ָאד לָאז רע יו ,טסואווענ טינ טָאה ןוא סולשטנע

 םהיא לָאז סָאד זַא ,ןעכַאמ סגעטסגינעוו רעדָא ,טזיירגרעפ טָאה רע סָאװ ,ןעכ
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 ,ןעלהעצרע וצ סעלַא ן'אללימאק ןעסָאלשטנע ךיז רע טָאה ךילדנע .ןעדאש טינ
 םעד ךָאנ רע טָאה ,טלהעפעג טינ טייהנעגעלעג ןייק וצרעד טָאה סע יוװ ױזַא ןוא
 ףיז יז טָאה םיוק .ןעגיא רעיפ רעטנוא טדערעג רהיא טימ גָאט ןעגיבלעז

 ,ָאירַאטַאל רעטסבעיל, :טגָאזעג םהיא וצ יז טָאה ,ןיילא םהיא טימ ןענופעג

 טסורב ןיימ יװ ,ױזַא סעּפע זיא רימ ; ןעצרעה ןיא ץרעמש ַא סעּפע טקירד רימ
 ךילקריוו טגנירּפשוצ יז סָאװ רעדנואוו ַא זיא סע ןוא ,ןעגנירּפשוצ ןעלעוו טלָאװ

 טזָאל יז סָאד ,טייו ױזַא טהעג טייהטמהעשרעפנוא ס'אללענַאעל ןעד ;טינ

 ייב םהיא טלַאה ןוא זיוה ןיא ךיז וצ ןעמוק ןעטבעילעג רהיא טכַאנ ןעדעי

 -עי לייוו ,רהאפעג סיורג ןיא ערהע ןיימ זיא םעד ךרוד ; ןעגרָאמ םעד זיב ךיז

 עכילנהעוועגנוא אזַא ןיא זיוה ןיימ ןופ ןעמוקסיורעה םהיא טהעז סָאװ ,רערעד

 טסירדרעפ ךימ סָאװ .ליוו רע יו ןעקנעד וצ םעד ןעגעוו טייהיירפ יד טָאה ,טייצ

 ןוא ןעפָארטשעב טינ ריפַאד יז ןעק ךיא סָאװ ,זיא ,ןעטסרהעמ םֵא ייברעד

 -ייהנעגעלעגנַא ערעזנוא סייוו יז סָאד ,קנַאדעג רעד ?לייוו ,ןעדערסיוא טינ

 ,ארומ בָאה ךיא ; ןעטייהננעלעגנַא ערהיא ןעגעוו ןענייווש וצ ךימ טגניווצ ,ןעט

 ."קילגנוא ןַא ןעמוקסיורעה ןופרעד טעוװ ךילדנע זַא

 ןוא ךַאז עטלעטשרעפ ַא ריפ ןעטלַאהעג סעֶלַא סגנַאפנָא טָאה ָאירַאטַאל

 -לעוו ןַאמ רעד סָאד ,ןעדערנייא רָאנ םהיא ?יוװ אללימַאק סָאד ,טביולגעג טָאה

 ןופ רָאנ ןענעווטרהיא ןופ זה ןיא ןעמוקעג טינ זיא ,ןהעזעג טָאה רע ןעכ

 ןוא ,טנייוועג טָאה יז סָאד ,ןהעזעג רעבָא טָאה רע סלא .ןענעוו ס'אללענַאעל

 ןעגנאפעגנָא רע טָאה ,ףליה םוא ןעטעבעג ןעצרעה ןערעווש ַא טימ םהיא טָאה

 הטרח טָאה ןוא ןיילא ךיז רַאפ טמהעשעג ךיז טָאה ןוא ,ןעביולג וצ רהיא

 לָאז יז ,ןעטעבעג ן'אללימאק טָאה רע ; טייקטלייארעביא ןייז ףיוא טַאהעג

 ןעכַאמ וצ ןעלטימ ןעניפעג ןיוש טעוװ רע ,ןרעמיק טינ ן'אללעלַאנעל ןעגעוו ךיז

 טגָאזעגסױא רהיא רע טָאה םעד ְךָאנ ,טייהטמעשרעפנוא רהיא וצ עדנע ןַא

 רע סָאו ןוא טכוזרעפייא ןופ ןעגנַאגעב טָאה רע סָאוװ ,תועט ןעשירַאנ םעד

 ָאמלעטנַא סָאד ,טדערעגבָא עדייב ןעבָאה ייז יו ןוא טגָאזעג ן'ָאמלעסנַא טָאה

 -רעביא וצ ןעטרָאד ךיז םוא ,רעמיצ-רעדיילק םעד ןיא ןעטלַאהעב ךיז טעוו

 ןעגידלושטנע םהיא לָאז יז ןעטעבעג יז טָאה רע .טייהיירט רהיא ןיא ןעגייצ

 ,הטַאר א ןעבעג םהיא לָאז יז ןעטעבעג ךיילגוצ יז טָאה ןוא טייהמוד ןייז ריפ

 ןעכלעוו ןיא ,טייהנעגעלרעפ רעייז ןופ ןעפלעהסיורעה ךיז ןעלָאז ייז ױזַא יו

 | | ,טכַארבעג ןעדייב ייז טָאה טייהמוד ןייז
 ןעקָארשרע גינעוו טינ ןעוועג גנוקעדטנע ס'ָאירַאטַאל רעביא זיא אללימַאק

 ןעטסוּפ ןייז ןעגעוו עפריוורָאפ עטכערעג ןוא ערעטיב טכַאמענ םהיא טָאה ןוא

 "עג םעד בעילוצ טָאה רע ןעכלעוו ,סולשטנע ןעמוד ןייז ןעגעוו ןוא טכאדרעפ
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 וצ רענהעש ךיז ןעזייב ןיא יוװ ןעטוג ןיא ןעסייוו ןעיורפ יד יװ ױזַא .טסאפ

 -כעדעב ןוא טוג ךיז גיהעפ רעגינעוו ןענייז ייז ?הָאוובֶא ,רענעמ יד יוװ ןעפלעה
 יו ,לעטיס א ןענופעג ?עטש ן'פיוא אללימַאק ךיוא טָאה ,ןעגעלרעביא וצ גיט

 טָאה סע יװ ,רעכלעוו ןופ ,ננולקיוורעפ רעזיד ןופ ןרעטנָאלּפוצסיױרעה ךיז ױזַא

 טָאה יז .ןעהערדוצסיורעה ךיז ןעוועג טינ טייקכילגעמ ןייק זיא סע ,טניישעג

 -ייווצ ן'םיוא לָאז ָאמלעסנַא סָאד ,ןעטכירוצנייא יױזַא סע ןעטעבעג ן'ָאירַאטַאל

 .לאפ ןעזעיד ליוו יז ל?ייוו ,טרָא ןעטדערעגבָא םעד ןיא ןעטלַאהעב ךיז גָאט ןעט

 ןענעק ןרעדנַא םעד רענייא ןָא טצעי ןופ ןעלָאז ייז סָאד ,ןעצונעב ױזַא עדַארג

 ,ןַאלּפ ןעצנַאג רהיא םהיא גידנעגָאז טינ .גרָאז עטסידנימ יד ןהֶא ןעסעינעג

 -לַאהעב ןעבָאה ךיז טעװ ָאמלעסנַא יו םעדכָאנ ,ןעטעבעג רָאנ םהיא יז טָאה

 ,ן'אללענָאעל ךרוד ןעפור ןעזָאל םהיא טעוו יז יו דלַאב ױזַא ,ןעלעטש וצ ךיז ,ןעט

 טלָאװ רע יו ױזַא ,ןענערפ םהיא טעוװ יז סָאװ ,סעלַא ףיוא ןרעפטנע וצ ןוא

 | .וצ ךיז טרעה ָאמלעסנַא סָאד ,ןעסיוו טינ
 ןעצנַאג רהיא ןעגָאזסױא םהיא לָאז יז ןעטעבעג קרַאטש יז טָאה ָאירַאטַאל

 גיהטיונ סָאװ ןָאהט וצ טייז ןייז ןופ דנַאטש ןיא ןייז רעסעב לָאז רע םוא ,ןַאלּפ

 ,ןָאהט וצ ָאד טשינרָאג ייברעד זיא סע, : טרעפטנעעג טָאה אללימַאק רעבָא ; זיא

 רהיא רעהירפ םהיא טָאה יז ןעד --- ,"ןעגַארפ עניימ ףיוא ןרעפטנע וצ רעפיוא

 ןייז טינ לָאז רע ,טַאהעג ארומ טָאה יז לייוו ,ןעגָאז טלָאװעג טינ יונעג ןַאלּפ

 ןייז טכייללעיפ טעװ רעכלעוו ,ןרעדנַא ןַא ןעגָאלשרַאפ רעדָא ןַאלּפ םעד ןעגעג
 : ,םוג יוזַא טינ

 -פעסנַא טָאה גָאט ןעטייווצ םעד ןוא ןעגנַאנעגקעװַא םעד ךָאנ זיא ָאירַאטַאק }
 דניירפ ןייז וצ ןערהָאפ רעדעיוו טלָאװ רע יו ױזַא ,טלעטשעגנָא רעדעיװ ךיז ָאמ
 טכייל רהעז ךיז טָאה ןוא קירוצ ןעמוקעג רעדעיוו רעבָא זיא רע ; דנַאל ףיוא

 -עג ארטסקע וצרעד םהיא ןעבָאה אללענַאעל ןוא אללימאק לייוו ,ןעטלַאהעב

 -עּפאלק-צרעה ַא ריפ סָאװ טימ ןעלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ .טייהנעגעלעג ןעבעג

 ענייז טימ ןהעז ןענעק לָאז רע ואוו ,סענעטלעהעב ןייז ןיא ןייארעה זיא רע סענ

 םעד ףיוא טהעטש רע יװ ןוא דנורנ וצ טהעג ערהע ןייז יו ,ןעניוא ענעגייא
 ןיא ןעציזעב וצ טביולגעג טָאה רע סָאװ ,קילג עטסערג סָאד ןערעילרעפ וצ טקנוּפ

 .אללימאק רעטבעילעג ןייז

 ָאמלעסנַא סָאד ,טסואווענ ןעבָאה אללענָאעל ןוא אללימַאק יו דלַאב ױזַא

 םיוק ןוא ,רעמיצ-רעדיילק סָאד ןיא ןעגנַאגעג ייז ןענייז ,ןעטלַאהעב ךיז טָאה

 ןעפעיט ַא טימ יז טָאה ,?עווש רעד רעביא סופ רהיא טלעטשעג אלימאק טָאה

 ךיא רעדייא ,רעסעב ןייז טינ טלָאװ ,אללענָאעל עטסבעיל ,ךא , : טגָאזעג ץפיז

 טסלָאז וד םוא ,ןעקעדטנע וצ ארומ ריד בָאה ךיא עכלעוו ,טַאהט ַא ןהעגעב לָאז
 ןעכעטשכברוד טסורב עטצומשעב עזעיד רימ טסלָאז וד סָאד ,ןערעטש טינ רימ
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 והט ,ןיינ ךָאד ? ןעטעבעג ריד ייב בָאה ךיא ןעכלעוו ,זעיּפש ס'ָאמלעטנַא טימ
 .דלוש ס'נערעדנַא ןַא ריפ ןעדייפ לָאז ךיא סָאד ,טכער טינ זיא סע ןעד ,טינ סע

 ןיא סנױזַא ןעבָאה ןעניוא עכערפ ס'ָאיראטַאל סָאװ ,ןעסיוו רעהירפ ליוװ ךיא

 -ילדנעש םעד ןעכַאמ וצ רימ הזעה יד ןעבָאה טנעקעג טָאה רע סָאד ,ןענופעג רימ

 ןופ ןעדנַאב יד ןוא ערהע ןיימ טצומשעב רע ןעכלעוו ךרוד ,גַאלשרָאפ ןעכ

 ןיוש טרַאװ רע ןעד ,ןיירעה םהיא ףור ןוא רעטסנעפ םוצ וצ הענ ,טפַאשדניירפ

 ;לעיצ סעכילדנעש ןייז ןעכייררע וצ גנונפָאה רעד טימ סָאג ן'פיוא םסיוועג

 ןעמאזיורג רעבָא ןעגידנעטשנַא ןַא ףיוא ץרא-ךרד ןענרעל רעבָא םהיא ?עוװ ךיא

 | " ,ןפוא

 -ָאעל ערטיכ יד ןעפורענסיוא טָאה "! יורפ ענידעגג ,ןעליוו סע'טָאג םוא,

 טינ ךָאד טליו רהיא ?זעיּפש םעד טימ ןָאהט רהיא טליוו םסָאװ, ,אללענ

 ןערעדנַא םעד ןיא יו לאפ ןייא ןיא ? ןעבעל סָאד ןעמהענ ן'ָאירעטַאל רעדָא ךייא

 ךייא טכַאמ .דנורג וצ ןהעג ןעמָאנ רעטוג רעייא ןוא ערהע רעייא ךָאד טעוו

 סָאד ,וצ טינ טזָאל ןוא טנידיילעב ףייא טָאה רע סָאד ,גידנעסיוו טינ רעסעב

 .ןיילא ןעפערט זנוא ןוא זיוה רעייא ןיא ןעמוק טצעי לָאז שנעמ רעזייב רעזעיד

 -סעפ ,רעטסיירד ַא זיא רע דנערהעוו ,ןעיורפ עכאווש ןענייז רימ םָאד ,טקנעדעב

 ,דנילב ןוא ביוט םהיא ןעכַאמ ןעגנאלרעפ עזייב ענייז יו ױזַא ןוא ; ןַאמ רעט

 טעוו רע יו ,לענש ױזַא ןערהיפסיוא ןענעק טינ ןַאלּפ רעייא טכייליפ רהיא טעוו

 רעייא סלַא רערעייהט ןעטטָאק טעוװ ךייא טָאװ ,סָאד ןָאהטעגנָא ןעבָאה ןיוש

 טָאה רעכלעוו ,ָאמלעסנַא ןררעה ןופ ןעיורטרעפ סָאד ןייז לָאז טכולפרעפ .ןעבעל

 ןוא ;ןיוה ןייז ןיא העד עסיורג ַאזַא ןעבעגעג ןעשנעמ ןעטמעשרעפנוא ןעזיד

 בָאה ךיא יו ,סָאו ,םוא םהיא טגניירב רהיא סָאד ,יורפ עגידענג ,ןעמונעגנָא

 ןָאהט וצ ןעביֹוהנָא ךָאנרעד רימ ןעלָאז סָאװ --- סולשטנע רעייא זיא ,ארומ

 "? רעּברעק ןעטדיוט ןייז טימ

 טָאה "? ערעייהט ןיימ ,ןָאהט וצ ןעביוהנָא םהיא טימ ןעלעוו רימ םָאוו;
 טינ זיא סע ןעד ,ןעבָארנעב ןעזָאל םהיא געמ ָאמלעסנַא , ,אללימאק טרעפטנעעג

 -עב וצ עדנַאש ענענייא ןייז עחימ יד ןעמהענ ףיז לָאז רע טָאד ,טכער יו רהעמ

 ןעכלעוו ,קילבנעגיוא רעדעי ןעד ,םהיא ףור ןוא רעכיג חעג .ררע רעד ןיא ןעטלַאה
 ,גנונידיילעב יד ריפ בא ךימ ןעכער ףיא זיב ,ןעהיצבא ן'טימ רעילרעפ ךיא
 יד ריפ גנוגידיילעב ַא ןייז וצ רימ טנייש ,ןערָאװעג טכַאמעג רימ זיא עכלעוו

 ."ןַאמ ןיימ גידלוש ןיּב ךיא עכלעוו ,טייהיירט

 אללימַאק סָאװ ,טרָאװ סעדעי ןוא ,טרעהעג ָאמלעסנא טָאה םעלַא סָאד

 רעבָא טָאה רע סלַא ;גנוגערפיוא עיינ ַא ןיא טצעזעג םחיא טָאה ,טדערעג טָאה

 -ענ לעיפ טינ טָאה ,ןעדרַאמרע וצ ן'ָאירַאטַאל העדב טָאה יז סָאד ,טרעהעג
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 -וצבֶא ןופרעד יז םוא ,ןעזייוו ךיז ןוא ןעגנירּפשסיױרעה לָאז רע סָאד ,טלהעפ

 טייוו יו ,ןהעז טלָאװעג טָאה רע ?ייוו ,ןָאטעג טינ רעבָא סע טָאה רע ; ןעטלַאה

 גידנעכַאמבָא ,ןהעג ןעלעוו טייהנעסָאלשטנע רהיא ןוא רעפייא רעכילרהע רהיא

 .טייצ רעטכער רעד ןיא ןעטלַאהוצבָא ייז ךיז ייב

 א ךיז טָאה ןוא טכַאמנוא עפעיט ַא ןיא ןעלאפעג אללימאק זיא עלייוורעד

 -ָאעל ,רעמיצ םעד ןיא ןענַאטשעג זיא סעכלעוו ,טעכ סָאד ףיוא ןָאהטעג ףרָאװ

 ךיא א, :ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ןענייוו וצ ןעגנאמעגנָא רעטיב טָאה אללענ

 עַלַא ןופ ןיורק יד סָאד ,רעמָאי םעד טכעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,עכילקילגנוא

 רעיה לָאז ,דלושנוא ןוא טייהנייר ןופ רעטסומ סָאד ,טלעוו רעד ןופ ןעיורפ עטונ

 ערעדנַא ןוא עזעיד טרעהעג טָאה סע רעוו "?! דנעה עניימ רעטנוא ןעברָאטש

 עטסעיירט ןוא עטסעטגרָאזעב יד ריפ ןעטלַאה טזומעג יז טָאה ,ןעגנופורסיוא

 (= עּפָאלענעּפ עטגלָאפרעפ עטייווצ ַא ריפ ןיהטריוו רהיא ןוא יורמגנוי-רעמַאק

 סאוו} :טגָאזעג טָאה ןוא ךיז וצ ןעמוקעג רעדעיוװ דלַאב רעבָא זיא אללימאק

 -לעוו ,דניירפ עלַא ןופ ןעטסעשלַאפ םעד ןעפור וצ אללענָאעל ,תוהיש וטסכאמ

 ,ףיול ,לייא ,העג ? ןעגרָאברעּפ טכַאנ יד ןוא ןעטכיולעב ןעוו טָאה ןנוז יד ןעכ

 ןוא ןרָאצ ןיימ ןופ דנַארב רעד טלַאק ןערעוו טינ תוהיש ןייד ךרוד לָאז סע םוא

 ןוא ןעגנוהָארד עטסוּפ טימ ןעזָאלסיױא טינ ךיז לָאז עכַאר עטכערעג ןיימ

 ."ןעכולפ

 רהיא רעבָאה ;אללענַאעל טגָאזעג טָאה ,"ןעפור םהיא ךיא לעװ ךיילג,

 טינ ןהעגקעװוַא ןיימ ייב טלָאז רהיא םוא ,זעיּפש םעד ןעבעג רעהירפ רימ טזומ

 -עב ןעזומ ןעלָאז ,ךייא ןעבעיל ןוא ןענעק סָאװ ,עלַא עכלעוו ,טַאהט ַא ןהעגעב

 | "! ןעבעל ןעצנַאג רעייז ןענייוו
 ; אללימאק טרעפטנעעג טָאה ,"אללענָאעל ערעייהט ,טינ גרָאז ןייק בָאה,

 ןיימ יו טגעלרעביא טינ ןוא טלייארעביא ױזַא ןעד ,ןָאהט טינ ךיא ?עװ סָאד,

 -דנַאה טינ ךָאד ךיא לע ,ןהעזסיוא ריד ייב געמ ,ןעטער וצ ערהע ןיימ ןַאלּפ

 סָאד ,טלהעצרע ןעמ רעכלעוו ןופ ,איצערקול ענעי יװ ,טקנעדעבנוא ױזַא ןעֿל

 טינ ןוא ןעכערברעפ ןייק ןעגנַאגעב גידנעבָאה טינ טכארבעגמוא ךיז טָאה יז

 יד ןוא סעססילוא גינעק םעד ןופ יורפ יד ,ןָאזרעּפ עשינָאלַאהטימ ַא (+

 קעוַא ןעוועג זיא סעססילוא סָאד ,טלהעצרע טרעוו סע .סָאכַאמעלעט ןופ רעטומ

 עצנַאג עזעיד יירט ןעבילבעג םהיא זיא יז ןוא רהָאי גיצנַאװצ ריפ רהיא ןופ

 יז ,ןעמ טגָאז ,יירט רהעז זיא יז סָאד ,יורפ ַא ףיוא ןעגָאז ליוו ןעמ זַא .טייצ

 .עּפָאלענעּפ ַא זיא
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 רףהיא ןיא דלוש טָאהעג טָאה רעכלעוו ,םעד ןופ עכַאר ןייק רעהירפ נידנעמהענ

 -ַאה ?עוו ךיא זיב ,רעהירט םינ רעבָא ,זומ ךיא ןעוו ,ןעברַאטש לעװ ךיא .קילגנוא

 ,רעהַא ןעמוק וצ טכַאזרוארעפ רימ טָאה רעכלעוו ,םעד ןופ ןעמונעג עכַאר ןעב

 טינ ףאזרוא ןייק םהיא בָאה ךיא רעכלעוו וצ ,טייהכערפ ןייז ןענייוועב וצ םוא

 ."ןעבעגעג

 ןעפור ןעגנַאגעג ןיא יז רעדייא ןעטעב ןעוָאלעג גנַאל ךיז טָאה אללענָאעל

 אללימַאק טגָאזעג טָאה "!טָאג א, .קעווא ךָאד יז זיא ךילדנע ; ן'ָאירַאטַאל

 -ַאטָאל טלָאװ ךיא ןעוו ,רעגילק ןעוועג טינ סע טלָאװ, ,ןהעגקעווַא רהיא ךָאנ

 ,טייצ עצרוק א ףיוא שטָאכ ,ןָאהטעג טפָא סע בָאה ךיא יו ,ןעזיוועגקירוצ ן'ָאיר

 -עג יד ןעבענ ֹוצ םהיא טָאטשנָא ,תועט ןופ ןעמהענסיורעה םהיא לָאז ךיא זיב

 רעבא ,ןעוועג רעסעב סיוועג טלָאװ סע ? יירטנוא ריפ ןעטלַאה וצ ךימ ,םייחנעגעק

 ערהע ס'נאמ ןיימ ריפ ןוא טָאהעג טינ עכַאר ןייק ןיילא ךימ ריפ טלָאװ ךיא

 ןהֶא ןוא טכייל ױזַא ןעמוקבָא טלָאװ רע ןעוו ,ןעגירקעג טינ גנוגיטיגרעפ ןייק

 טימ ןעלהָאצעב גנוי רעשלַאפ רעד לָאז .ןעגנַאלרעפ עזייב ענייז ריפ ףָארטש ַא

 סע טעוװ יז ןעוו -- ןעסיוו טלעוו יד לָאז ! חואת עכילדנעש ןייז ריפ ןעבעל ןייז

 טייהיירט רהיא ןעטיה וצ טסואוועג רָאנ טינ טָאה אללימַאק סָאד -- ןערהַאפרע

 -ענ טָאה סָאװ ,םעד ןָא ןייז וצ םקונ ךיז םהיא ריפ ףיוא רָאנ ,ןַאמ ןערחיא וצ

 -נא ןָאטעג רעסעב טכיילעיפ ךיא טלָאװ םעד םעלַא ייב .ןערהירעב וצ יז ,טגַאװ

 -עֶנ ןיוש םהיא בָאה ךיא רעבָא ; ןעסיוו וצ ןעבעג וצ עכַאר רעד ןעגעוו ן'ָאמלעס

 ,ביולג ךיא ןוא ,דנַאל ףיוא טקישעג בָאה ךיא ןעכלעוו ,ףעירב םעד ןיא טגָאזעג גונ

 םהיא בָאה ךיא ןעכלעוו רַאפ ,קילגנוא םעד טרעטשעג טינ סלָאמַאד טָאה רע ןעוו

 -רעפ סעסיורג ןייז ךרוד זיולב ןעטלַאהעגבָא ןופרעד ךיז רע טָאה ,טנראוועג

 דניירפ-םיזוב ןייז סָאד ,ןעקנעד וצ טביולרע טינ םהיא טָאה סעכלעוו ,ןעיורט

 טייצ עגנַאל ַא סע בָאה ןיילא ףיא עי ; ערהע ןייז ןעגעג ןענַאלּפ ןעכַאמ טעוװ

 ןייז ןעוו ,טביולגעג טַאהעג טינ לָאמ ןייק סע טלָאװ ןוא טביולגעג טינ םעדכָאנ

 ענייז ךרוד ףךילדנע רימ לָאז רע סָאד ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעג טינ טלָאװ טייהכערפ

 ןענעפע ןעוועג טינ ןערהערט עסייה ענייז ןוא ןעגנוכערּפשרעפ ענייז ,עקנעשעג

 ןעמ טביורב { ןעגנוטכַארטעב עזעיד טצעי ךיא ךַאמ סָאװ וצ ךָאד .ןעניוא יד

 ? ןיינ ? עדנירג עיינ ךרוד ןרעטנומוצפיוא ךָאנ ךיז סולשטנע ןעגיהטומ ַא וצ ןעד

 ןעמוק שנעמ רעשלַאפ רעד לָאז ! רעהַא ,עכַאר ! רעהטעררעפ םעד טימ קעװַא

 סָאװ ןעמוק לָאז ןַאד ; ןעבראטש לָאז רע ,ןעלַאפ לָאז רע ,ןעמוק לָאז רע ;} רעהַא

 ןעבעגעג רימ טָאה לעמיה רעד ןעמעוו ,רעד ןעננאפּפמע ךימ טָאה ןייר ! ליוו סע

 םיוא ןיוש טמוק סע ןעוו ןוא ,ןעדייש םהיא ןופ ךיוא ךימ ךיא לעוװ ןייר ,ןַאמ סלַא
 םעד ןיא ןוא טולב םענייר םענענייא ןיימ ןיא ךיילגוצ ךימ ךיא דָאב ,טכעלש רָאג
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 םעד טצומשעב ןעוו טָאה סָאװ ,דניירפ ןעטסעשלַאפ םעד ןופ טולב םעניירנוא

 ."טפַאשדניירפ ןופ ןעמָאנ

 זעיּפש םענעגיוצעג ַא טימ יז זיא רעטרעוו עזעיד טדערעג טָאה יז ןעוו

 טימ ןוא טירט עלענש עכלעזַא טימ רעה ןוא ןיה ןעגנַאגעגמוא רעמיצ ן'רעביא

 ןיא ןוא ענ'ענושמ ַא יו ןהעזענסיוא טָאה יז סָאד ,גנוגערפיוא רעסיורג ַאזַא

 ,ָאטלעסנַא .יורפ עטרַאצ ַא ףיוא סלַא רעדרעמ ַא ףיוא ךילנהע רהעמ ןעזעוועג

 רע עכלעוו רעטנוא ,ןעטעּפַאט יד ךרוד ןעטכַארטעכ טנעקענ סעלַא טָאה רעכלעוו

 סָאד זַא ,ןעטלַאהעג טָאה ןוא טניוטשרע רהעז ןעוועג זיא ,ןעטלאהעב ןעוועג זיא

 -קרַאטש םעד ןעזייוו-וצקירוצ גונעג ץנַאג זיא טרעהעג ןוא ןעהעזעג טָאה רע סָאװ

 םוא ,ןעמוק טינ לָאז ָאירַאטָאל זַא ,ןעשנואוועג ןיוש טָאה רע ; טכאדרעפ ןעטס

 סיורעה טלָאװעג ןיוש טָאה רע ןוא ,קילגנוא ןייק ןעהעשעג טינ גנילצולּפ לָאז סע

 - רהיא ןוא ןעמהענוצמורעה יז ,יורפ ןייז רַאפ ןעזייוו וצ ךיז םוא ,טרָא ןייז ןופ

 ן'ָאירַאטַאל גידנערהיפ ןעמוקענניירעה זיא אללענַאעל רעבָא ,ןעקעדטנע וצ סעֶלַא

 .דנַאה רעד ייב

 ןעבענעג ךיז רַאפ יז טָאה ,ןהעזרעד םהיא טָאה אללימאק יו דלַאב ױזַא

 סָאװ רעה , ,טגָאזעג יז טָאה ,"ָאירַאטַאל , .דרע רעד ףיוא זעיּפש ן'טימ ךַאמ ַא

 -יוא םעד ןיא ןעד ,זעיּפש ןעזעיד ןופ טנעהָאנ ןעמוק וצ ךיז טיח : ריד גָאז ךיא

 וד ןעכלעוו ,זעיּפש םעד טימ ךיא לעװ ,ןעגאװ טע טסעוװ וד סָאװ ,קילבנעג

 רימ טסרעפטנע וד רעדייא .טסורב ןיימ ןעכעטשנרוד ,דנַאה ןיימ ןיא טסהעז

 ןאד ןוא ,ןעגָאז ריד לעוו ךיא עכלעוו ,רעטרעוו עגינייא ןערעהסיוא ךָאנ וטּפלָאז

 טסנעק ,ָאירַאטַאל ,ןעגערפ ךימ זָאל סעֶלַא רַאפ רעהירפ .טסליוו וד סָאוװ רימ גָאז

 נָאז סנעטייווצ ןוא ? םהיא ןופ וד טסטלַאה סָאװ ןּוא ָאמלעסנַא ןַאמ ןיימ וד

 .; דייר עגימורעה ןהֶָא ןּוא ךיילג רימ רעפטנע .ךיוא ךימס טסנעק וד ביוא ,רימ

 | "! ןערעפטנע וצ רעווש טינ ןענייז ןענַארפ עניימ ןעד

 -רעפ טינ ןיוש טָאה רע סָאד ,ןערהַאפרענוא ױזַא ןעוועג טינ זיא ָאירַאטַאל

 יז זַא ,טגָאזעג םהיא טָאה יז ןעוו ,קילבנעגיוא םעד ןיא ןַאלּפ ס'אללימַאק ןענַאטש

 רהיא קניוו ןעטשרע םעד ףיוא ָאזלַא טָאה רע ןוא ,ןעטלַאהעב ן'ָאמלעסנַא ליוו

 ערעייז טלעיפשענ עדייב ןעבָאה ייז סָאד ,ןענַאטשרעפ טוג ױזַא טייקגיטסיכ

 -טנעעג רעבירעד רהיא טָאה רע .דארג ןעטסכעה םוצ זיב טלעטשרעפ ןעלָאר

 ,ןעפור ךימ טסעוו וד סָאד ,אללימאק ענהעש ,טביולגעג טינ בָאה ךיא , : טרעפ

 טימ ,ננוטראוורע רעד ןעגעג ױזַא ןענייז עכלעוו ,ןענַארפ ןענעלוצרָאפ רימ םוא

 -רעפ םעד ןעהעיצרעפ וצ םוא סע וד טסוהט .ןעמוקעג רעיה ןיב ךיא רעכלעוו

 טלהיפ ןעמ ןעד ,רעטייוו ףיוא ןעהעיצרעפ סע וד טספרַאד ,ןיופ םענעכָארּפש
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 .ץיזעב ןייז וצ ןעמוקעג ןיוש זיא ןעמ רעטנעהענ סָאװ ,טשיוטעג רהעמ ץלַא ךיז

 ענייד ףיוא ןרעפטנע טינ ליוװ ךיא זַא ,ןעגָאז ןענעק טינ טסלָאז וד רעבָא םוא

 -ייב זנוא ןענעק רימ ןעד ,ָאמלעסנא ןייד ןעק ךיא סָאד ,ריד ךיא גָאז ,ןענַארפ
 סָאװ ,לָאמ ַא ךאנ ןעגָאז טינ ריד ךיא ליוו ףיוא ,טייהדניק רעזנוא טייז ןיוש עד

 -ייוועב טינ ןיילא לָאז ךיא םוא ,טפטשדניירפ רעזנוג ןופ ,ןיילא ןיוש טפייוו וד

 ןעק ךיא .ןָאהט סע לָאז ךיא סָאד ,טגנַאלרעפ עבעיל יד טָאװ ,טכערנוא טָאד ןעז
 ַא בעילוצ ןעד ;רע יו רענינעו טינ ךיד ץעש ךיא ןוא ,אללימאק ,ךיוא ךיד

 ןוא ןיילא ךימ ןעגעג טכילפ ןיימ ןעטערטרעביא טינ ךיא טלָאװ רצוא ןערענעלק

 לייוו ןעסירוצ בָאה ךיא עכלעוו ,טפאשדניירפ ןופ ןעדנאב עגילייה יד ןענעג

 ."עבעיל ןופ טכַאמ יד ןהעטשייב טנעקעג טינ באה ךיא
 א ריפ סָאװ טימ ָאט , ,אללימַאק טגָאזעג טָאה ,"ןיילא םע טסנאז וד ןעוו ,

 -עיל ךילקריוו זיא סָאװ ,סעלא ןופ אנוש רענערָאוװשעג וד ,ןעד וטסנאוו ןרעטש

 וד רעכלעוו ןופ ,רענינעי רעד ןופ ןעגיוא יד ראט ןעניישרע וצ ,גידריווסנעב

 ,םענעי ןופ דליב סָאד בא טנַאלש סָאװ ,לענעיּפש רעד זיא יז סָאד ,טסייוװ

 טכער גינעוו יו ,ןעקנעדעב ןוא ןעקוקנייא ךיד טלָאזעג טסָאה וד ןעכלעוו ןיא

 -רעפ םיוק ןעק ךיא ! עכילקילננוא ךיא רעֶבָא ! ןענידיילעב וצ םהיא טסָאה וד

 וד סָאװ ,סָאד ףיוא ןעטכא וצ גינעוו ױזַא ןעניואוועב טָאה ךיד סָאװ ,ןהעטש

 טייקגיטכיזראפנוא ןא ןעוועג סע זיא טכיילעיפ ! טעטכילפרעפ ןיילַא ריד טסיב

 סע לייוו ,ןעפורנָא טינ סע ףיא ןעק טייקיניזטכייל ןעד ,גנורהימפפיוא ןיימ ןיא

 רעכלעוו טימ ,טייקגיצרעהנעמפא רענעי טימ רָאנ ,ןעליוו ן'טימ ןהעשעג טינ זיא

 ארומ טינ ןעבָאה ייז ןעקנעד ייז עכלעוו רַאפ ,יד ראפ טּפָא ךיז ןעזייוו ןעיורמ

 ענייד טרעפטנעעג ךיא בָאה ןעוו ,שנעמ רעשלאט וד ,רימ גָאז ןעד .ןעבָאה וצ

 -ענ וליפא ריד ןעבָאה עכלעוו ,ןעננולדנאה רעדָא רעטרעוו ךרוד ןעגנוחטומנָא

 -דנעש ןייד ןעכייררע רימ ייב טסעװ וד זַא ,גנונפַאה ןופ ןמיס א ןעבעג טנעק

 יו סרעדנא דייר עטכעילרעפ ענייד טנעגענעב ךיא באה ןעו ?לעיצ סעכיל

 ךיא בָאה ןעוו ? ףרואורָאפ ןעטסגנערטש טיס ןוא טייהנעדעירפוצנוא טימ

 ,עקנעשעג יד ןעמונעגנָא ךיא בָאה ןעוו ןוא ןעגנורעכיזרעפ עלעיט ענייד טביולגעג

 סָאד ,ךילנעמנוא ךָאד רימ טנייש סע יו ױזַא ? ןעטָאשעג טסאה וד עכלעוו טימ
 לָאז גנונפָאה יד ואוו ,טפאשנעדייל א םימ ןהעגמוא ןענעק גנַאל לָאז רעצעמיא

 ןיא דלוש בָאה ןיילא ךיא סָאד ,ןעביולנ דיא זומ ,ןרעטנומפיוא טינ וצרעד םהיא

 -םיוא ןיימ ןיא טייקגיטכיזראפנוא ןַא טָאה טכיילעיפ סָאד ןוא טייחכערפ ןייד

 -ָארטשעב ךיוא ןיילא ךימ ךיא לע רעמירעד ,ןעטלאהרע גנונפַאה ןייד גנורהיפ

 ,ןהעזנייא טסלָא וד םוא ,ןעגנאגעב טכָאה וד סעכלעוו ,ןעכערברעפ סָאד ריפ ןעפ

 סרעדנַא טינ ךיד ןעגעג ךיא ןעק ,םטזיורג ױזַא ןיילא ךימ ןעגעג ןיב ךיא ןעוו סָאד
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 תודע ןַא ןייז וצ םוא רעהַא ןעמוק ןעזָאלעג ךיד ךיא בָאה רעבירעד ; ןעלדנַאה
 ןיימ ןופ ערהע רעטגידיילעב רעד וצ ןעגניירב ?יוו ךיא סעכלעוו ,רעפּפָא םעד ןופ

 ,טקנערקעג רעפייא ןעטסערג םעד טימ טסָאה וד ןענלעוו ,ןַאמ ןעטסנידריוורהע
 גונעג טינ בָאה ךיא סָאד ,םעד ךרוד טנידיילעב ךיוא םהיא בָאה ךיא יו ױזַא
 טכיילעיפ ריד בָאה ךיא עכלעוו ,טייהנעגעלעג יד ןעדעימעגסיוא גיטכיזרָאפ

 גרָאז יד סָאד ,לָאמ ַא ךָאנ גָאז ךיא .ןעגנונטַאה ענייד ןעטלַאהוצפיוא ,ןעבעגנעג
 וצ ךַאזרוא ןעבעג טנעקעג ריד טָאה טייקגיטכיזרָאפנוא ןיימ סָאװ ,םעד ןעגעוו
 ןיימ ךימ טנעוועב ןוא ןעטסרהעמ םִא ךימ טלעווק ןעננוטראוורע ענענושמ ענייד

 ךיא ןעוו ןעד ; ןעפַארטשעב וצ ךימ םוא ןיילא ךימ ןענעג ןעביוהוצפיוא דנַאה

 רהעמ ךָאנ טכיילעיפ רלוש ןיימ טעוװ דנַאה רעדמערפ ַא ןופ ףָארטש ןיימ געירק

 םענעי ךיוא גידנעברַאטש ךיא ?יוװ ,סָאד וחט ךיא רעדייא ךָאד .ןערעוו טנַאקעב

 ןעק ןיילא טדיוט ןייז ?ייוו ,רימ טימ ןעהיצטימ ןוא ןעבעל סָאד ןעבױרקעװַא

 - עכלעוו ,עכַאר ַא --- רימ ןיא טנערב עכלעוו ,עכַאר ןיימ ןיא ןעגידעירפעב ךימ

 רעד ןיא טייקניטכערעג רעשיאיײטרַאּפנוא רעד ןופ ןהעז וצ לָאמ ַא ףָאה ךיא

 -?עפייווצרעפ רעזעיד וצ טכַארבעג ךימ טָאה רעכלעוו ,םעד ןופ גנופארטשעב

 | - "! טַאהט רעט

 -עג ַא טימ ןעגנַאגעג יז זיא טדערעג רעטרעוו עטצעל עזעיד טָאה יז סלַא

 -טנע ןעטסעפ אזא טימ טניישעג טָאה סע יוװ ןוא גיטסאה ױזַא זעיּפש םענעגיוצ

 ןיא סָאד ביוא ,טסואוועג םיוק טָאה רע סָאד ,ןעכעטשרעד וצ ן'ָאירַאטַאל סולש

 -געמ ןוא תוחכ עֶלַא ןעדנעונָא טזומעג טָאה רע ןעד ,טלעטשרעפ רעדָא טסנרע

 -ענ זיא יז ; ןעדנואוורעפ טינ םהיא לָאז יז סָאד ,ןעטיהרעפ וצ םוא ןעטייקכיל

 םוא ,טלָאװעג טָאה יז סָאד ,טייוו ױזַא ןרָאצ ןעטלעטשרעפ רהיא ןיא ןעננַאג

 סלַא ןעד ; טולב םענעגייא רהיא ןיא ןעדָאב םהיא ,ףילקריוו ןעקוקסיוא לָאז סע

 --- רנואוו ןייק ןעכַאמ טנעקעג טינ ן'ָאירַאטַאל םָאה יז סָאד ,ןהעזעג טָאה יז

 ןעוו , : ןעפורעגסיוא יז טָאה -- טכַאמעג ױזַא סנעטסגינעוו ךיז טָאה יז רעדָא

 ,טליפרע שנואוו ןעטכערעג ןיימ ןהעז וצ ןעביולרע טינ רימ ליוװ לַאזקיש סָאד

 "! טשינרָאג ןעכאמ וצ םהיא ןופ טכַאמ יד ןעבָאה טינ סנעטסנינעוו סע לָאז

 עכלעוו ,זעיּפש םעד טימ דנַאה רהיא טעדנעוועגנָא יז טָאה רעטרעוו עזעיד טימ

 ,טרָא ןַא ףיוא ץיּפש םעד טרהעקעג טָאה יז ,ןעטלאהעגטטעפ טָאה ָאירַאטָאל

 ןעכָאטשעגנייא ךיז טָאה ןוא ןעדנואוורעפ טנעקעג רעווש טינ ךיז טָאה יז ואוו

 "נוא יו רעהכַאנ זיא ןוא ,עװכַאּפ רעקניל רעד רעטנוא שיילפ עכייוו סָאד ןיא

 | .דרע רעד ףיוא ןעלאפעג גניטכעמ

 -עג טינ ןעבָאה ןוא טרענייטשרעפ יו ןעוועג ןענייז ָאירָאטַאל ןוא אללענַאעל

 -פימאק ןעבָאה ייז ןעוו ,ןעגיוא ענעגייא ערעייז ןעביופג ןעלָאז ייז ביוא ,טסואוו
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 רַאפ םעהטָא ןהָא .טולב םענענייא רהיא ןיא דרע רעד ףיוא ןענעיל ןעהעזעג ן'אל

 ; דנואוו רעד ןופ זעיּפש םעד ןעהיצוצסיורעה טלייאעג ךיז ָאיראטַאל טָאה קערש

 ןייז טָאה ,ןעוועג זיא דנואוו יד דנעטיידעבנוא יו ,ןהעזעג טָאה רע סלַא ךָאד

 טייקגיטסיל יד ןרעדנואוועב טזומעג יינ סָאד ןופ טָאה ןוא טרעהעגפיוא גראז

 .אללימאק רענהעש רעד ןוט דנַאטשרעמ ןעסיורג םעד ןוא טייקגולק ,(טייקערטיכ)

 ןוא עגנַאל ַא ןעגנַאמעגנָא רע טָאה ,קירוצ ןעביילב וצ טינ טייז ןייז ןופ םוא

 ןעוועג ךילקריוו טלָאװ יז יו ױזַא ,רעּפרעק ס'אללימאק רעביא עגַאלק עגיריורט

 רָאנ ןיילא ףךיז ףיוא רָאנ טינ תוללק דנעזיוט ןעטָאשעגסיורעה טָאה ןוא טדיוט

 ױזַא ןעד ;טכַארבעג ענאל רעזעיד וצ םהיא טָאה רעכלעוו ,םעד רעביא ךיוא

 טגָאזעג רע טָאה ,טרעהעג םהיא טָאה ָאמלעסנַא סָאד ,טסואוועג טָאה רע יו

 ךָאנ טזומעג םהיא טָאה ,טרעהעג ייז טָאה סָאװ ,רעדעי עכלעוו רעביא ,ןעכַאז

 ןעטלאהעג ךילקריוו יז טלָאװ רע וליפא ןעוו ,ן'אללימַאק סלַא ןענָאלקעב רהעמ

 -ענמיורעה יז טָאה ,טמערָא ערהיא ןיא ןעמונענ יז טָאה אללענַאעל ,טדיוט ריפ

 ,רָאטקָאד א ןעגניירב וצ ן'ָאירָאטַאל ןעטעבעג טָאה ןוא טעב םעד ףיוא טנעל

 וצ רהיא ןעטעבעג םהיא יז טָאװ ךיוא ; דנואוו רהיא ןעדניברעפ לָאז רעכלעוו

 -ייא קירוצ טמוק רע ןעוו לאמפ ןיא ן'ָאמלעסנא ןענָאז לָאז ןעמ סָאװ ןעהטאר

 ,טרעפטנעעג טָאה ָאירָאטַאל .טלייהרעפ ןיא ןיהטריוו רהיא ןופ דנואוו יד רעד

 ,ןענָאז וצ סָאװ ןעהטַאר וצ טינ סייוו רע ,זיא סע סָאװ ןעגָאז םהיא ןעק ןעמ סָאד

 רע ןעד ,ןערעוו טליטשעג לָאז טולב סָאד זַא ,ןעגרָאז טצעי רָאנ לָאז אללענָאעל

 סנעבייצ טימ ןוא .ןענימעג טינ םהיא טעוװ רענייק ואוו ,ןעטרָאד קעװַא טהעג

 -עג ןיא רע יו דלאב ױזַא ,זיוה סָאד ןעזָאלרעפ רע טָאה ץרעמש ןעפעיט ןופ

 -סיל ט'אללימאק רעביא גנורעדנואוורעט ןופ טגיציירקעג ךיז רע טָאה ןיילא ןעוו

 רע ,ן'אללענַָאעל ןופ גנורהיפפיוא רעכילדנעש רעד רעביא ךיוא ןוא טייקנימ |

 טָאה רע סָאד ,טגייצרעביא ןייז טצעי טעוװ ַאמלעסנַא יו ,טכאדעב ךיילנ ךיז טָאה

 טימ ןעטרַאוװרעד טנעקעג םיוק ףיז טָאה רע ןוא ,יורפ ַא ריפ איצרָאּפ עטייווצ א

 ,ןעניל ןעטסערג םעד ןרעייפ ןענעק ןעמַאזוצ עדייב ןעלָאז ייז םוא ןעדער וצ םהיא

 - .ןערָאװעג טכַארטעגסיױא ןעוו זיא סָאװ

 -לעוו ,טולב סָאד טליטשעג עהימ רעטנייל טימ עלייוורעד טָאה ַאללענַאעל

 -עג ןיא סע סלא רעקרַאטש טינ דנואוו ס'ניהטריוו רהיא ןופ ןעגנַאנעג זיא סעכ

 טָאה יז ; תמא ןַא יו ןהעזסיוא לָאז ןעגיל רעד זַא ,ןעכַאמ וצ םוא גיהטיונ ןעוו

 טנעקעג טָאה יז יו טוג ױזַא ןעדנוברעפ יז טָאה ,ןייוו טימ דנואוו יד ןעשַאוועגבָא

 ןיוש טלָאװ רע ןעוו ,ָאמלעסנַא סָאד ,רעטרעוו עכלעזַא טדערעג ייברעד טָאה ןוא

 ַא ריפ ןעטלאה טזומענ יורפ ןייז רע טְלָאװ ,טרעהעג רהעמ טינ רעהירפ וליפא
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 יז טייוו יו ןעפלָאהעגוצ טָאה אללימַאק .טפַאשיירט ןוא טייקכילרהע ןופ רעטסומ

 -טומ טצונעב טינ טָאה יז לייוו ,עניצרעה-כאווש ןוא עזָאלהטומ ןעפורעגנָא טָאה

 -עג רהיא זיא סָאװ ,ןעבעל ַא ןעמהענ וצ ךיז םוא ןעקילבנעגיוא ערעייהט יד גיה

 יז ביוא ,הטַאר א ןעגעוו יורפננוי-רעמַאק רהיא טגערפעג טָאה יז .טסַאהרעפ ןעוו

 עזעיד .טינ רעדָא עטכישעג עצנַאנ יד ןעלהעצרע ןַאמ ןעטבעילעג רהיא לָאז

 ,וצרעד ןענניירב םעד ךרוד םהיא טעוו יז לייוו ,ןעהטַארעגבָא רהיא סע טָאה

 ןייז טימ ןעדנוברעפ זיא סָאד ןוא ן'ָאירָאטַאל ןופ ןעמהענ עכַאר לָאז רע זַא

 עכלעזַא וצ ןעגניירב טינ ןַאמ רהיא ףרַאד יורפ עטונ א ןוא ,רהַאפעג רענעגייא

 וצרעד ןעק סָאװ ,סעלַא געוו ןופ ןעמַארבָא ךילגעמ יו טייוו ױזַא ןרעדנָאז ,ןעכַאז

 טוג ריפ הטַאר רהיא טניפעג יז סָאד ,טרעפטנעעג טָאה אללימאק ,ןערהיפ

 ןעניפעג וצ ןעכוז ךָאד ןעמ זומ לַאפ ןעדעי ןיא רעבָא ; ןעגלָאפ רהיא טעװ יז ןוא

 -רעמעב סיווענ עזעיד ךָאד טעװ ָאמלעסנַא ?לייוו ,דנואוו רהיא ףיוא ץורית ַא/

 ַא ןעגָאז וצ טינ טהעטשרעפ יז סָאד ,טרעכיזרעפ רעבָא טָאה ַאללענָאעל .ןעק

 | ,סַאּפש ןיא זיא סָאד וליפא ,ןעגיל

 ; אללימַאק טגערפעג טָאה "? עבעיל ןיימ ,ןהעטשרעפ ןעד סע ךיא לָאז יו,

 וליפא ,ןעניל ַא ןעציטשרעטנוא רעדָא ןעטכַארטסױא ןענעק טינ טלָאװ ךיא;

 ןייק זנוא ןענעק רימ ןעוו ןוא ! םעד ןָא טעדנעוועג ךיז טלָאװ ןעבעֿכ ןיימ ןעוו
 .,תמא םענייר םעד ןענָאז םהיא ןעלָאז רימ סָאד ,רעסעב זיא ןעבענ טינ הצע

 ."ןעגיל א ייב ןעּפאכ ןעזָאל זנוא ןעלָאז רימ רעדייא

 -לעיפ , ; ַאללענָאעל טרעפטנעעג טָאה ",יורפ עגידענג ,רָאנ ךייא טגיהורעב,
 ןענעק םחיא ןעלָאז רימ סָאװ ,סעּפע ןעלַאפנייא ןעגרָאמ זיב ךָאנ רימ טעוו טכייל

 ןעביילב ,טרָא ן'ַאזַא ףיוא זיא יז לייוו ,דנואוו רעייא טעוו טכייללעיפ ; ןעגָאז

 -ניגעב וצ גיצרַאהמרַאב ױזַא ןייז טעוװ ?עמיה רעד ןוא ,ןעגרָאברעפ םהיא ןופ

 גיהור ךָאנ ךייא טלַאה ; ןעטכיזבַא עטניימעג טוג ןוא עכילרהע ערענוא ןעגיטס

 -עג א ןיא ןעניפעג טינ ךייא לָאז ןַאמ רעייא םוא ,הטומ רעייא טלעמַאז ןוא

 רעכלעוו ,טָאג ףיוא ןוא ךימ ףיוא ךייא טזָאלרעּפ סנעגירביא ; הטימעג ןעטרהיר

 ."ףַאז רעטניימענ טוג א ייב ,ייב טהעטש

 ןהעזעג ןוא טרעהעג טײקמַאזקרעמפיוא רעטסערג רעד טימ טָאה ָאמלעסנַא

 יד עכלעוו ןיא ,עידענַארט ַא --- ערהע ןייז ןופ טדיוט םעד ןופ עידעגַארט יד

 ןוא ךילריטַאנ יוזא ןעלָאר ערעייז טלעיּפשעג ןעבָאה ןענָאזרעּפ עדנעלדנַאה

 עטסנייר יד ןעוועג זיא סע סָאד ,ןעניימ טנעקעג טָאה ןעמ סָאד ,ןעמַאקלַאפ

 ןעזָאלרעפ וצ םוא טכַאנ יד טעטרַאװרע דלודעננוא טימ טָאה רע .,טײהרַאוו

 ןעבעיל ןייז ןעכוזוצפיוא ןוא ,ןעטלַאהעב ךיז טָאה רע ןעכלעוו ןיא ,לעקניוו םעד
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 ,ןעלרעּפ ערעייהט יד רעביא ןעיירפ וצ םהיא טימ ךיז םוא ,ן'ָאירַאטַאל דניירפ

 אללימַאק .יורפ ןייז ןופ טייהיירט רעטפורּפעג רעד ייב ןענופעג טָאה רע עכלעוו

 ,ןהעגוצקעװַא טייהנעגעלעג יד רעטכייל טכַאמענ םהיא ןעבָאה אללענָאעל ןוא

 ן'ָאירַאטַאל ןעניפעג וצ קעװַא ךיילג זיא ןוא טצונעב טימרעד ךיז טָאה רע

 יד ןעקירדוצסיוא ןוא דיירפ ןייז ןרעדליש וצ ןוא ןעמרַאוצמוא םהיא םוא

 טָאה רע ,טרעהעגסיוא טעֶלַא סָאד טָאה ָאירַאטַאל .ן'אללימַאק ןופ םיחבש
 טָאה ןעסיוועג ןייז לייוו ,דיירפ ןייז ןיא ?ייהט ןייק ןעמהענ טנעקעג טינ רעבָא

 רע קרַאטש יו ןוא טרַאנעגבָא דניירפ ןייז טָאה רע בָארג יוװ ,טנָאזעג םהיא

 ָאירַאטַאל סָאד ,טקרעמעב ףילקריו טָאה ָאמלעסנַא .טגידיילעב םהיא טָאה

 סָאד זַא ,טנעכערעג רעבָא טָאה רע ,הטומ ןעכילהערפַא ןיא ןעוועג טינ זיא

 סָאד ןוא עטעדנואוורעפ ַא ןעזָאלרעפ ן'אללימַאק טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טמוק

 ךיז ןעטעבעג רעבירעד םהיא טָאה רע .ןופרעד ךַאזרוא יד ןעוועג זיא ןיילא רע

 -ענ ןייק טינ זיא דנואוו יד ןעד ,ןרעמיקעב וצ טינ דנאטשוצ ס'אללימַאק ןעגעוו

 רע .ןעטלַאהעב וצ םהיא ןופ יז ןעמונענרַאפ ךיז טָאה ןעמ לייוו ,עכילרהעפ

 ךיז טָאה רע לייוו ,ןעיירפ וצ םהיא טימ ךיז ,ןעטעבענ רעבירעד םהיא טָאה

 ןיא .קילג ןופ עפוטש עטסכעה יד ףיוא ףליה ןוא עהימ ןייז ךרוד ןעביוהרע

 וצ רָאנ ,ןעגיטפעשעב טינ ךַאז רעדנַא ןייק טימ ךיז ייז ןעלעוו טפנוקוצ רעד

 רַאפ ןעמָאנ רהיא ןערהערעפ וצ םוא ערהע ס'אללימַאק וצ עטכידענ ןעסַאפרעפ

 ןוא טקעיָארּפ םענהעש ןייז טביולגעג טָאה ָאיראטַאל .ןעטייצ עניטפניק עלַא
 -וצפיוא ןעטפערק ענייז ךָאנ ןעציטשרעטנוא וצ ןעכָארּפשרעפ םהיא טָאה

 .ערייבעג סעכילרעה ַאזַא ןעיוב

 .טרַא עטסנעטלעז יד ףיוא ןערָאװעג טרַאנעגבָא ָאמלעסנַא סָאד זיא ױזַא

 ןעכלעוו ,ןעגינעי םעד זיוה ןייז ןיא קידוצ טרהיפעג דנַאה ן'ייב טָאה ןיילא רע

 ןייז טָאה רע דנערהעוו ,קילנ ןייז ןופ גייצקרעוו סָאד ריפ ןעטלַאהעג טָאה רע

 טש'רמולכ ןעמונעגפיוא ן'ָאירַאטַאל טָאה אללימַאק .דנורג וצ טעטכירעג ערהע

 גננַאל טייצ ַא .ןעצרעה ןעכילהערפ טימ ?הָאוובֶא ,ענעימ רערעטסניפ ַא טימ -

 ךיז טָאה קילנ ןופ לעדער סָאד זיב ,ןענרָאברעּפ ןעבילבעג גורטעב רעד זיא

 זיב ןיא סָאװ ,ןעכערברעפ סָאד ןוא ,טהערדעגרעביא ןעטאנָאמ ענינייא ךָאנ

 טָאה ָאמלעסנַא ןוא ,ןייש ן'פיוא סיורעה זיא ןעטלַאהעב גולק ױזַא ןעוועג רעהַא

 .עדרעיניינ עטמעשרעפנוא ןייז ריפ ןעבעל ןייז טימ טסאפרעפ
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 .99 לעטיּפַאק

 -יק ןָאד ןעכלעוו ,הּפמַאק ןעכילנהעוועגנוא ןוא ןעשידלעה םעד ןופ טלעדנַאה
 רעד ןופ עדנע .ןייוו ןעהטיור ןעלגָאל עגינייא טימ טַאהעג טָאה טָאכ

 .עררעיגיינ רעטמעשרעפנוא רעד ןופ גנולהעצרע

 זיא ,עדנע וצ טעמכ ןעװעג ןיוש ןיא גנולהעצרע יד ןע}
 ןופ ןעגנורּפשעגסיױרעה רענעגָאלשרעד ַא אצנאּפ אשטנאס

 ןוא ,ןעפַאלשעג זיא טָאכיק ןָאד ןעכלעוו ןיא ,רעמיצ םעד

 -רעה עניימ ,דניוושעג טפלעה , :לוק ן'םיוא ןעירשענ טָאה

 ןוא ןעטסכילקערש םעד ןיא טלעקיוורעפ ןיא רע ןעד ,;ער

 ,טָאג ייב .ןעהעזעג ןעבעל ןיימ ןיא ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,ףּפמַאק ןעטסגיטולב

 ּפָאק םעד ,ַאנָאקימַאקימ ןיסעצנירּפ רעזנוא ןופ אנוש םעד ,זעיר םעד טָאה רע

 ."ביר ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יו ױזַא ,רעּפרעק ןופ טקַאהעגנבָארעה טָאלג ױזַא

 טָאה ןוא רעכילטסייג רעד טנָאזעג טָאה "? דניירפ ,רהיא טגָאז סָאװ,

 ןעק יװ ? ָאשטנַאס ,ןעניז ן'ייב רהיא טייז , .עלעווַאנ יד ןעזעל טרעהעגפיוא

 דנעזיוט ייווצ ןענַאד ןופ זיא זעיר רעד ןעוו ,טרעדױלּפ רהיא סָאװ ןייז תמא סָאד

 "? טייוו ליימ

 םעד ןיא םראל ןענידלַאװעג ַא טרעהעג ייז ןעבָאה קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא

 ,קאדייל וד ,העטש, : יירשעג ַא טימ ןעפורעגסיוא טָאה טָאכיק ןָאד ןוא רעמיצ
 טינ ריד טעוו לעכעז רעסיורג ןייד ןוא טקַאּפעג ךיד ךיא בָאה טצעי ! ץל ,ןלזג

 טקַאהעג חכ ןעצנַאג ן'טימ טלָאװ רע יו ,ןעגנולקעג סע טָאה ייברעד ".ןעפלעה
 | | .דנעוו יד ןיא

 -עג טָאה ,"ןערעה ןוא ןהעטש ןוא תוחיש ןייק ןעכַאמ טינ ןעמ ףרַאד ָאד ,

 טיג רעדָא ,רעדנַאנרעפ ייֵז טמהענ ןוא ןיירעה ןעטרָאד טהעג , .ָאשטנַאס טגָאז

 -עג ןעד ,גיהטיונ טינ רהעמ ןיוש סע יא טכייללעיפ רעבָא ; ףליה ןררעה ןיימ

 ענייז ריפ טָאג רַאפ ןובשח ןעבענבָא זומ ןוא טדיוט זעיר רעד ןיוש זיא סיוו

 ןוא דרע רעד ףיוא גידנעסעילפ טולב סָאד ןחעזענ בָאה ךיא ןעד ; םישעמ עזייב
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 ַא יו סיורג ױזַא זיא רע -- ?עקניוו ַא ןיא טקַאהעגבָא ןעגעלעג ןזיא ּפָאק רעד

 .??פעגָאלניײװ רעדנוזעג

 טאכיק ןָאד רעייא ביוא , ,הטריוו רעד טגָאזעג טָאה ,"ןעברַאטש ךיא לָאז,

 ןעלגָאל עניימ ןופ םענייא ןיא קַאה א ןעבעגעג טינ טָאה ,לעווייט ןָאד רעדָא

 רעזעיד ביוא ןוא ,ןעּפָאק וצ םהיא עדַארג ןעגנעה עכלעוו ,ןייוו ןעהטיור טימ

 . ריפ ,ןעסַאגרעפ טָאה רע ןעכלעוו ,ןייוו ןעהטיור םעד טינ טלַאה שנעמ רעמוד

 ."טולב

 ןענייז ערעדנַא יד ןוא רעמיצ ןיא ןעגנַאגעג רע זיא רעטרעוו עזעיד טימ

 -ריווקרעמ רעד ןיא ן'טָאכיק ןָאד ןעזעיד ןענופעג ןעבָאה ןוא ןעגנַאנעגכַאנ םהיא

 םהיא טָאה סעכלעוו ,דמעה ןייא ןיא ןענַאטשעג ָאד ןיא רע ,עגַאל רעטסגיד

 ןעוועג ןעטניה ןופ ןיא ןוא ןעטפיה יד ןופ טפ56עה יד טקעדעב םיוק טנרָאפ ןופ

 חיור ױזַא ןעוועג ןענייז סיפ ערַאד ,עגנַאל ענייז ,רעצריק ןַאּפש ַא ךָאנ טימ

 -ומש ַא טאהעג רע טָאה ּפָאק ןייז ףיוא ; ןייר רהעז טינ עדַארג ןוא לעפ ַא יו

 ;הטריוו םעד וצ טרעהעג טָאה עכלעוו ,ןערָאלָאק ענעדעישרעפ ןופ ץימ עניצ

 עכלעוו ,עקעד-טעב ,עגיבלעז יד ןיא טלעקיוועגנייא ןעוועג זיא םרֶא רעקניל ןייז

 טנעקעג טינ ,טסואוועג טָאה רע עכלעוו ,ןעכַאזרוא עסיוועג סיוא טָאה ָאשטנַאס

 ,דרעוװש סעזיולב ַא ןעטלַאהעג רע טָאה םרֶא ןעטכער םעד ןיא ןוא ,ןעקוקנָא

 ייברעד טָאה ןוא ךיז םורעה סקניל ןוא םטכער טקַאהעג טָאה רע ןעכלעוו טימ

 טימ ןָאהט וצ טאהעג ךילקריוו טלָאװ רע יו ױזַא ,יירשעג-טכַאלש ַא ןעביוהרע

 טימ ןָאהטעג סעלַא סָאד טָאה רע סָאד ,ןעוועג ןיא ייברעד עטסעב סָאד .זעיר ַא

 רע סָאד ,טמסיורטעג ןוא ןעפַאלשעג ךָאנ טָאה רע לייוו ,ןעגיוא עטכַאמעגוצ

 ,רעייטנעבא םעד טימ לופ יוזא ןעוועג זיא ּפָאק ןייז ןעד ; זעיר ַא טימ טפּפמעק

 זיא רע זַא ,טמולחעג ךיז טָאה םהיא סָאד ,ןעכַאמטימ טלָאװעג טָאה רע סעכלעוו

 טימ טנעגענעב ןיוש ךיז טָאה ןוא ןָאקימַאקימ דנַאל םעד ןיא ןעמוקעגנָא ןיוש

 טָאה ,םהיא טימ ָאד טטּפמעק רע סָאד ,טביולגענ טָאה רע יו ױזַא .זעיר םעד

 עצנַאנ סָאד סָאד ,דרעוש ן'טימ ּפעלק עכלעוא ןעבטגעג ןעלגָאל-נייװ יד רע

 רע זיא ,ןעהעזעג םָאד טָאה הטריוו רעד סלַא .ןייוו טימ ןעסָאלפעג זיא רעמַאק

 ן'טָאכיק ןָאד ףיוא ןעלאפעגנפיורעה זיא רע סָאד ,ןרָאצ ַאזַא ןיא ןעמוקעגניירעה

 יא ּםעלק עלעיפ ױזַא ןעבעגעג םחיא טָאה ןוא קאלוס ןעטנעלעגנעמַאזוצ ַא טימ

 יד טימ ףכמַאק םעד ןופ ףוס א טכאמענ דלַאב ןיוש טלָאװ רע סָאד ,ןעטייז יד

 ןיא טנעלעגניירעה טינ ךיז ןעטלָאװ רעכילטסייג רעד ןוא ָאינעדרַאק ןעוו ,ןעזעיר

 ןערָאװעג טינ ץלא ךָאנ רעטיר רעד זיא םעלַא סָאד ףיוא גידנעקוק טינ .ןעטימ

 ,רעסַאו סעטלאק רעמע ןא ןענורב ןופ טכטרבעג טָאה רעברַאב רעד זיב ,ךַאװ
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 ךיז טָאה רע ;ּפָאק ן'פיוא ןעסַאנעגפיורעה לָאמ ןייא ףיוא ןאד םהיא טָאה ןוא

 -רעפ ןייז וצ ןעמוקעג טייוו ױזַא טינ ךָאד זיא רע רעבָא ,טכאוורע םעד ךָאנ !

 .ןענַאטשעג ָאד זיא רע דנַאטשוצ ןעכלעוו ןיא ןעקרעמעב וצ ,דנַאטש

 -עג ןעוועג זיא רע ץרוק ןוא טכייל יו ,ןעהעזעג טָאה עכלעוו ,אעהטָארָאד = |

 רעטיר םעד ןעשיווצ ףּפמַאק םעד ןהעז וצ ןהענטימ טלָאװעג טינ טָאה ,טעדיילק

 םעד טכוזעגמורעה דרע רעד ףיוא ?ארעביא טָאה ָאשטנַאס ,דניירפ רהיא ןוא

 -עג רע טָאה ,ןעניפעג טנעקעג טינ םהיא טָאה רע סֶלַא ןוא ,זעיר םעד ןופ ּפָאק
 ןעד ; ףושכ טימ וצ טהעג ןיוה ןעזעיד ןיא סעֶלַא סָאד ,ןיוש סייוו ךיא , : טנָאז

 העטש ךיא ואוו ,טרָא ןעגיבלעז םעד ףיוא ןענופעג רעהירפ ךימ בָאה ךיא סלַא

 טינ בָאה ךיא ןוא ,ּפעלק ןוא שטעּפ עלעיפ טגנַאלרעד רימ ןעמ טָאה ,טצעי

 ;ןהעז טנעקעג טינ םענייק בָאה ןוא ןעמוקעג ןענייז ייז ןענַאװ ןופ טסואוועג

 ךָאד ּבָאה ךיא להָאװּבָא ,ןעניפעג טשינ ּפָאק םעד ןיוש ןעמ ןעק רעדעיװ טצעי ןוא

 טולּב סָאד יװ ןוא טקַאהענּבָא םהיא טָאה ןעמ .יװ ןהעזעג ןעניוא ענעגייא עניימ טימ

 - ."ןַאטנָאפ א ןופ יװ טמָארטשעג טָאה

 -ייז ןופ ןוא טָאג ןופ אנוש וד ,וטסדער ןַאטנָאפ ןוא טולב ַא ריפ סָאװ ןופ,

 סָאד זַא ,קַאמלעש וד ,טינ וטסהעז , .הטריוו רעד ןעירשעג טָאה ?! עגילייה ענ

 -לעוו ,ןעלנָאל עזעיד ןופ ןייוו רעד סלַא ךאז רעדנַא !ייק ןענייז ןַאטנָאפ ןוא טולב

 ס'מענעי ןעמיווש לָאז לעמיה ןיא ?רעמיצ עצנַאג סעזעיד טציילפרעפ רעכ

 "! טנעפעעג (ןעלגַאל יד) ייז טָאה סָאװ ,המשנ

 סייוו סָאד רעבָא, ;ָאשטנאס טגָאזעג טָאה ,"טשינרָאנ ןופ סייוו ךיא,

 טרעוו ,ןעניפעג טינ ןעק ךיא ןעכלעוו ,ּפָאק ןעטמאדרעפ םעד בעילוצ סָאד ,ךיא

 ."ץרעמ ןיא עענש רעד יוװ ןעגנאגענוצ טפַאשפַארג ןיימ

 ןייז טימ יו רענרע דיײהרעכַאװ ן'ָאשטנַאס טימ ןעטלאהעגנ סע טָאה ױזַא

 טהערדרעפ םהיא ןעבָאה ןעגנוכערּפשרעפ ס'מענעי ?ייוו ,ףָאלש ןיא ןררעה

 ןייז רעביא ןרָאצ ןעדליוו ַא ןיא ןיירעה טלָאװעג טָאה הטריוו רעד .ּפָאק םעד

 סָאר יו ,טינ ןעלעוו ייז סָאד ,ןעמונעגרָאפ רעבָא ךיז טָאה רע ; ןיזנוא ס'נררעה

 עצעזענ-רעטיר ערעייז סָאד ןוא טלהָאצעג ןהִא ןעכאמסיורעה ךיז ,לָאמ עטצעל

 עניטצעי סָאד ריפ ןעלהָאצעב םהיא ןעלעוו ייז ,םהיא ןעגעג ןעציש טינ ייז ןעלעוו

 .ןעלגָאל ענעסירוצ יד ריפ ךיוא ,סעֶלַא ריפ ,ענידרעהירפ סָאד ריפ ןוא

 ,רע ןוא ,דנעה יד ייב ן'טָאכיק ןָאד ןעטלַאהעג טָאה רעכילטסייג רעד

 טצעי טהעטש רע סָאד ןוא רעײטנעבַא סָאד ןענַאטשעב טָאה רע סָאד ,גידנעניימ

 ףיוא םהיא רַאפ ןעמרָאוװעג ךיז טָאה ,ַאנַאקימָאקימ ןיסעצנירּפ רעד רעביאנעגעג

 -ַאהרע רעייא ! ןיטסריפ עכילמהיר ןוא ענעבַאחרע, : טגָאזעג טָאה ןוא עינק יד
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 רהעמ ןָא טצעי ןופ ןיוש ךייא ןעק דנייט רעזעיד טָאד ,ןייז רעכיז ןעק טייהנעב

 ,ןעכערּפשרעפ םעד ןופ יירפ ןָא טצעי ןופ ןיב ךיא ןוא ,ןעדאש ןייק ןָאהט טינ
 טָאג ןוֿפ ףליה רעד טימ סע בָאה ךיא לייוו ,טכאמענ ךייא בָאה ךיא סעכנלעוו

 | ,"טליפרע יירט ,בעל ךיא עכלעוו ריפ ,רענעי ןוא

 .טָאה רע סלַא ָאשטנטס ןעפורעגסיוא טָאה "? טגָאזעג טינ םע ךיא בָאה,

 .םע רהיא טהעז רעטציא ונ ! רוכש ןעוועג טינ ךָאד ןיב ךיא , .טרעהעג סָאד

 ,"ןערעוו ןיא ןיֹוש טלאה טמַאשפַארג ןיימ ,םרוחט ןופ ןעזָאלב ןעטעּפמַארט יד

 ןייז ןוא ןררעה םעד ןופ ן'תעגושמ יד רעביא ןעכאל טלָאזעג טינ טָאה רעוו

 רעכלעוו ,הטריוו רעד רעטיוא ,טכַאלעג עלא ךילקריוו ןעבָאה ייז ןוא ? רענעיד

 רעד ןוא ָאינעדראק ,רעבראב רעד .טיוה ןייז ןופ ןעגנירּפש טלָאװעג טָאה

 טכטרבעג רעדעיו עהימ ?עימ טימ ן'טאניק ןָאד ךילדנע ןעבָאה רעכילטסייג

 .ןעמָאלשעננייא טסעמ רעדעיוו דלאב טייקנידימ לעיפ וצ ןופ זיא רע ואוו ,טעב וצ

 רעד רַאּפ עדוב יד ןיא ןעגנאנעג ןענייז ןוא ןעפָאלש ןעוָאלעג םהיא ןעבָאה ייז

 םענערָאלרעפ םעד רעביא טטיורטעג ן'אשטנאס ןעבָאה ייז ואוו ,זיוה ןופ ריחט

 ןעדעירפוצ טסָאקעג עהימ רהעמ רעטייוו רעכָא ייז טָאה סע ; זעיר םעד ןופ ּפָאק

 רעד רעביא טלעטייווצרעפ ץנאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,הטריוו םעד ןעלעטש וצ

 טָאה ןיהטריוו יד ףךיוא ןוא ;ןעלגַאל-נייװ ענייז ןופ גנודרַאמרע רעכילצעלּפ

 -רולפרעטפ םעד טָאה רהָאידצרַאװש טָאד , ; יירשעג ןעדליוו א טימ ןעפורעגסיוא

 םהיא ךיא טלָאװ יאולח שניוו ךיא ; זיוח ןיא רימ וצ דעהַא טכַארבעג רעטיר ןעט

 ןיא גנַאל טינ .טטָאקעג ןיוש ךימ רע טָאה ?עיפ יוזַא ,ןעהעזעג טינ לָאמנייק

 ןעטשרעג ,טעב ,טיורב-דנעבַא ריפ גידנעלהַָאצעב טינ ןעגנַאגעגקעװַא רימ ןופ רע

 רע זא ,טגָאזעג טָאה רע לייוו ,לעזע ןוא דרעפ ןוא רענערט-דליש ןייז ,ךיז ריפ

 עַלַא טימ ןעריארעפ םהיא לָאז טָאג ,רעטיר (רערעדנַאװ) רעדנעריא ןַא זיא

 רע טכיורב רעבירעד זא ,טניימ רע ! טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעטיר עדנעריא

 יד ןֹומ רעטסייר םעד ןיא ןעבעירשעג ױזַא טהעטש סע לייוו ,ןעלהָאצעב וצ טינ

 ןעגעווטנייז ןופ טפעלש ,ררעה רעזיד ךָאנ טמוק רעטציא ,רעטיר עדנערעדנאוו

 -עלַאקוצ ?עטרעפ ייווצ קירוצ םהיא רימ טגניירב ןוא קע ןיימ םורעה ךיז טימ

 ןייז וצ ןעצונעב טינ רחעמ םהיא ןעק ןַאמ ןיימ סָאד ,טרעדָאהוצ ױזַא ןוא טעשט

 עניימ ךָאנ רע טקַאהֹוצ ,גונעג ןעוועג טינ גנונבער יד זיא רעמָאט ןוא ; םייברַא

 ךיז לָאז רע רעבָא ..! ןייוו ןיימ ןעפיולסיורעה טזָאל ןוא ןעייווצ ףיוא ןעלגָאל

 שַא ס'רעטומ ןיימ ייב ןוא ןייבעג ס'רעטָאפ ןיימ ייב ,ןיינ ...ןעדערנייא טינ

 ןעדייס ,רעלעה ןעטצעל םעד זיב סעלַא ריפ ןעלהָאצעב רימ ןעלעוו ייז ; ךיא רעווש

 -ֿפעוו ,רענעי ןופ רעטכָאט יד טינ ןיב ךיא רעדָא סייה ךיא יו טינ זיא ןעמָאנ ןיימ
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 "ו טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג ךימ טָאה עכ

 ןיא ןעטָאשענסיױרעה ןיהטריוו יד טָאה רעטרעוו עכילנהע ךָאנ ןוא עזעיד

 -לָאהענוצ יירט רהיא טָאה סעגרָאטירַאמ טסנעיד עטוג רהיא ןוא ןרָאצ רהיא

 רחיא טנעפעעג טייצ וצ טייצ ןופ רָאנ טָאה ןוא ןעניוושעג טָאה רעטכָאט יד ,ןעפ

 -רעפ ,קסע םעד טכיילגעגסיוא רעכילטסייג רעד טאד ךילדנע .ןעכַאל וצ ?ליומ

 ןופ ןוא ןעלגָאל יד ןופ ןעדָאש םעד ןעקעד וצ ךילגעמ טייוו יוװ גידנעכערּפש

 ןעכלעוו רעביא ,קסע םעד ןופ גנוברָאדרעפ יד ריפ טּפיוהרעביא ןוא ,ןייוו םעד

 ןוא ץָאשטנאס טסיורטעג טָאה ָאעהטָארָאד :םרַאל לעיפ ױזַא טכַאמעג ןעבאה ייז

 ררעה ןייז סָאד ,ןעזייווסיורעה ךיז טעװ סע ןעוו סָאד ,טרעכיזרעפ םהיא טָאה

 קירוצ טעוװ יז יו דלַאב ױזַא ,יז טעוו ,ּפָאק םעד טּפַאלקעגבָארעה זעיר םעד טָאה

 ןיא סָאװ ,טפַאשּפַארג עטסעב יד ןעבעג םהיא ,הנידמ רהיא ןעמהענרעביא

 רע ןוא טלעטשעג ןעדעירפוצ טימרעד ךיז טָאה ָאשטנַאט .ןעדנאהראפ ןעטרָאד

 ,זעיר םעד ןופ ּפָאק םעד ןהעזעג סיוועג ץנַאנ טָאה רע סָאד ,טרעכיזרעפ טָאה

 ךיז טניפעג רע ןעוו ןוא ,לעטרַאג ן'זיב טכיירגעג טָאה רעכלעוו ,דרָאב ַא טימ

 ,ףושכ טימ וצ סעֶלַא טהעג זיוה ןיא ?ייוו ,רעבירעד רָאנ סע זיא ,טינ טצעי

 לָאמנייא רעהירפ ןעטרָאד טָאה רע סלַא ,ןערהַאפרע לָאמנייא ןיוש טָאה רע יו
 ,עגיבלעז סָאד ךיוא טביולג יז סָאד ,טגָאזעג טָאה שעהטָארַאד .טגיטכענעגרעביא

 ןעזָאלסױא סיוועג ךיז טעװ סעֶלַא לייוו ,ןעגרָאז וצ טינ ןעטעבעג םהיא טָאה ןוא

 | .שנואוו ןייז ךָאנ

 רעכילטסייג רעד טָאה ,ןערָאװעג גיהור רעדעיוו סעלַא טצעי זיא סע סא

 טינ ךָאנ טָאה סע לייוו ,עטכישעג יד ןעזעל ןעגידנע וצ גַאלשרָאפ ַא טכַאמעג

 ,ןעטעבעג סָאד םהיא ןעבָאה ערעדנַא ןוא ַאעהטָארָאד ,ָאינעדרַאק ,טלהעפעג לעיפ

 ןיילא טָאה ןוא ןעגינגרעפ ןעכַאמ טלָאװעג ןרעג ערעדנַא יד טָאה רע יו ױזַא ןוא

 -ייו םעד ןעזעל ןעמונעג רע טָאה ,גנוזעלרָאפ רעד ןיא ןענינגרעפ ןענופעג ךיוא

 : ױזַא טעטיולעג טָאה רעכלעוו ,עטכישעג רעד ןופ ?ייהט ןרעט

 טימ ָאמלעסנַא טָאה טייקבילרהרע ס'אללימַאק ןייז רעביא טיירפרע קרַאטש

  טָאה אללימַאק .ןעבעל סםעזָאלגרָאז ןוא סענעדעירפוצ א טרהיפעג רעטייוו רהיא

 ןעמוק טינ לָאז ָאמלעסנַא םוא טכיזעג סעכילדניירפנוא ןִא ןעזיוועג ן'ָאירַאטַאל

 -ניה ענייז ,טייקערטיכ ןייז םוא ; טקנעדעג ךילקריוו טָאה יז סָאוװ רוּפש ן'פיוא

 יד ןעטעבעג ָאירַאטַאל םהיא ייב טָאה ,ןעטלַאהעב וצ רהעמ ךָאנ ךַאלסיפרעט

 אללימָאק זַא ,ךילטייד טהעז רע סָאד ,גידנעגָאז ,זיוה !ייז ןעדיימ וצ סינביולרע

 ָאמלעסנַא רענעגָארטעב רעד .זיוה ןיא ךיז ןעניפעג ןייז טימ ןעדעירפוצנוא זיא

 -ענ ןיילא ךיז ףיוא טרַא ן'אזַא ףױא טָאה ןוא דייר ענייז ןעגָאלשעגבָא טָאה
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 טרעסערגרעפ רע סָאד ,טביולגעג טָאה רע דנערהעוו ,קילגנוא ןוא עדנַאש טכַארב

 | | .קילג ןייז טימרעד
 רהיא טָאה יז סָאד ,טמעשרעטנוא ױזַא ןערָאװעג ךילדנע זיא אללענָאע

 טָאה אללימַאק לייוו ,השוב ןוא הפרח םוש ןייק ןהֶא טנידעירפעב טפַאשנערייל

 ניפליחעב ןעוועג ףיוא רהיא ןיא יז ןרעדנָאז ,ןעגיוושעג סעלַא ףיוא רָאנ טינ

 ַָאמלעסנַא טָאה רעבָא טכאנ ןייא .ארומ ןחִא ןענידעירפעב וצ טפַאשנעדייל רהיא

 ןהענניירעה טלָאװעג טָאה רע סלָא ןוא ,רעמיצ ס'אללענַאעל ןיא טירט טרעהעג

 -ָאוועג רעבירעד זיא רע ,וצ ריהט יד ןעטלַאהעג ןעמ טָאה ,זיא סָאד רעוו ,ןהעז ןוא

 ןיא עדַארג רעמאק ןיא ןיידעה טלאוועג טימ ןיא ןוא גירעיגיינ רהעמ ךָאנ ןער

 ן'םיוא ןעגנורּפשענטיױרעה רעטסנעפ סָאד ךרוד זיא ןאמ א ןעוו ,קילבנעניוא םעד

 וצ םהיא םוא ןעפיולכַאנ םענעגנורּפשענסיױרעה םעד טלָאװעג טָאה רע .סַאג

 םהיא טָאה אללענַאעל רעבָא ; זיא סע רעוו ,ןהעז וצ סנעטסנינעוו רעדָא ןעקַאּפ

 ןיימ ,ךייא טגיחורעב , :טנַאזעג טָאה ןוא ןעמרא ערהיא ןיא ןעטלַאהעג טסעפ

 טרעהעג ךאז יד ...ןעפיולטנע ןַאמ םעד טזָאל ןוא טינ םרַאיל ןייק טכַאמ ,ררעה

 -עג טינ רהיא טָאה אמלעסנא "?! רעטכָאלרעפ ןיימ זיא רע . . . ןָא קרַאטש רימ

 סָאד ,טגָאזעג טָאה ןוא זעיּפש םעד ןעגיוצעג ןרָאצ טימ טָאה רע ,ןעביולג טלָאװ

 ,טיײהרַאװ ענייר יד ןעגָאזסױא טינ םהיא טעוװ יז ןעוו ,ןעכעטשרעד יז טעוװ רע

 : טרעפטנעעג םהיא טָאה ןוא ןענָאז וצ סָאװ טסואוועג טינ סערש רַאפ טָאה יז

 "עניטכיוו ?עיפ ןענַאזסיוא ךייא לע ךיא ,ררעה ןיימ ,םוא טינ ךימ טנניירב ַא,

 ."ןעלעטשרָאפ ךייא טנעק רהיא יוװ ,ןעכַאז ער

 טינ ןעוו, ,אמלעסנט טגָאזעג טָאה ,"טרָא ן'םיוא ךיילנ ןוא ,דייר ָאזלַא,

 "! טדיוט וד טסיב

 וצ ןיב ךיא ןעד , ,אללַאנָאעל טנַאזעג טָאה ,"ךילגעמנוא רימ זיא טצעי,

 -רעד רימ ןופ רהיא טעוװ ,ןעגרָאמ זיב דלודעג טָאה ; ןעדער וצ טשימוצ קרַאטש

 ,רעד זא ,רעכיז רעבָא טייז .ןערעוו םמותשנ טעוװ רחיא עכלעוו ןופ ,ןעכַאז ןהעג

 ןופ ןַאפ רעננוי ַא ןיא ,רעטסנעפ ןופ ןעגנורּפשעגסיױרעה ןעבע זיא רעכלעוו

 -ייה וצ ףימ ,ןעכערפשרעפ סָאד ןעבענעג רימ טָאה רעכלעוו ,טדָאטש רעד

 | ."ןעהטַאר
 טגיליוועגנייא טָאה דנוא רעכייוו ןערָאוװעג דייר עזיד ךרוד זיא ַאמלעסנַא

 טינ רָאנ טָאה רע ןעד ; טמיטשעב םהיא םָאח יז עכלעוו ,טייצ יד ןעטרַאוואוצבָא

 רהיא ןיא זיא רע לייוו ,ן'ַאללימַאק ןעגעוו סעזייב סעּפע ןערעה וצ טעטרַאוװרע

 רע סָאד רעכיז ןעוועג זיא רע יו טנייצרעביא טסעפ ױזַא ןעוועג טייקכילרהע

 -וִצ רהיא ןיא ן'אל?ענָאעל ןעסָאלשרעּפ טָאה ןוא ןעגנַאגעגסיױרעה זיא רע ; טבעל
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 ,סעלַא ןעגָאז טעװ יז זיב ןעזָאלסיױרעה טינ יז טעוו רע סָאד ,רהיא גידנעגָאז ,רעמ
 ן'אללימַאק וצ קעווא ךיילג םעדכָאנ ןיא רע ,ןעקעדטנע וצ םהיא טָאה יז סָאװ

 ןיא יורפגנוי-רעמַאק רהיא ןוא םהוא ןעשיווצ סָאװ טלחעצרע רהיא טָאה ןוא

 -כיֹוו רהעז ןעקעדטנע וצ ןעכַארּפשרעפ םהיא טָאה יז סָאד ןוא ,ןעמוקעגרָאפ

 .טלהיפעג ךיז טָאה אללימַאק יו ןעלעטשרַאפ טכייל ךיז ןעק ןעמ .,ןעכַאז עגיט

 ןָאמלעסנַא טעװ אללענַאעל סָאד ,ןעלפייווצ טפראדעג טינ ךָאד טָאה יז ןעד

 רהיא ןוא ,םהיא וצ טייקשלַאפ רהיא ןעגעוו טסואוועג טָאה יז סָאװ ,ןעלהעצרע

 -וצבִא הטומ םעד טָאהעג טינ טָאה יז סָאד ,ארומ ַא ןוא קערש ַאזַא ןעלאפעב זיא

 דלַאב ױזַא .טינ רעדָא ןעבָאה וצ ארומ ךילקריוו טָאה יז ביוא ןהעז וצ ,ןעטרַאוװ

 רעגיבלעזרעד ןיא ךָאנ יז טָאה ,ןעפָאלשעג טָאה ָאמלעסנַא ,טביולגעג טָאה יז יו

 ךיז טָאה ,דלעג ?עסיב ַא ןוא גנורעיצ עטסעב ערזיא ןעמונעגנעמַאזוצ טכַאנ

 םהיא טָאה יז ;ן'ָאירָאטַאל וצ ןעניולפעג זיא ןוא זיוה ןופ טע'בנג'עגסיורעה

 יז לָאז רע ןעטעבעג םהיא טאה ןוא טריסַאּפ טָאה סָאו סעלַא טלהעצרע

 ואוו ,טרָא ַא ןיא ןעהילפוצקעווַא רהיא טימ רעדָא טרָא ןרעכיז ַא ןיא ןעגניירב

 .ם'אללימַאק ןופ זיא ָאירַאטַאל .,ן'ָאמלעסנַא ןופ ןעטלַאהעב ןענעק ךיז ןעלָאז ייז

 טנעקעג טשינרָאג גנַאפנָא ןיא רהיא טָאה רע סָאד ,טשימוצ ױזַא ןערָאװעג דייר

 -אפעגנייא םהיא זיא ךילדנע .ןָאהט וצ סָאװ טסואוועג טינ טָאה ןוא ןרעפטנע

 ןייז ןעכלעוו ןיא ,רעטסיולק ַא ןיא ןעמלַאהעב וצ ן'אללימַאק ,קנאדעג ַא ןעל

 ןעדעירפוצ ןעוועג טימרעד זיא אללימַאק .ןירעהעזפיוא ןַא ןעוועג זיא רעטסעווש

 -ַאטָאל יז טָאה ,טגנַאלרעמ ןעבָאה עדנעטשמוא יד יוװ ,סענעלייא אזַא טימ ןוא

 דלַאב טָאה רעבָא ןיילא רע .רעטסיולק ןיא טכארבעג ןוא טרהיפעגקעווַא ָאיר

 .םעד ןעגעוו גידנעלהעצרע טינ םענייק ,טדָאטש יד ןעזָאלרעפ

 סָאד גידנעקרעמעב טינ ,ָאמלעסנַא זיא ,גאט ןערָאװעג ןיוש .זיא סע ןעוו

 ןיא ,רעמיצ סָאד ןיא ןעגנַאגעג ,טייז רעד ייב טלהעפענ םהיא טָאה אללימַאק

 סָאװ ,ןערעה וצ עדרעיניינ טימ לופ ,ןעסָאלשעגנייא ן'ַאללענָאעל טָאה רע ןעכלעוו

 - -עגניירעה זיא ,רעמיצ סָאד טנעפעעג טָאה רע .ןעגָאזוצסױא טַאהעג םהיא טָאה יז
 טָאה רע ;ן'אללענַאעל ןייק ןענופענ טינ ןעטרָאד טָאה רע רעבָא -- ןעגנַאג

 ,רעכאלייל עטּפינקעגנעמַאזוצ עגינייא רעטסנעפ ַא ףיוא גידנעגנעה ןענופעג רָאנ

 -קעוַא .םוא ןעזָאלעגנרעטנורעה ךיז טָאה יז ,טניישעג טָאה סע יו ,עכלעוו ףיוא

 ןעלהעצרע וצ סָאד םוא קירוצ ןעגנאנעג רע זיא םורדרעפ טימ ?ופ .ןעפיולוצ

 / ןייק זיא ןוא טעב ןיא ןענופעג טינ רעבָא יז טָאה רע יו ױזַא ,ן אללימַאק ןייז
 רע .טכַאדרעפ ןעבָאה וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,זיוה ןעצנַאג םעד ןיא טינ טרָא

 טסואוועג טינ רהיא ןופ טָאה רענייק רעבָא ,עטנעירעב יד טשרָאפעגטיױא טָאה
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 ,טקרעמעב רע טָאה ,טכוזעג ?ארעביא ךָאנ יז טָאה רע דנערהעוו .ןעגָאז וצ סָאװ

 ןיא גנורעיצ עטסרהעמ רהיא סָאד ןוא ןעפָא ןעוועג ןענייז טרעמלא ערהיא סָאד

 רעביא ןעניוא יד טנעפעעג טונ ןיוש טהיא טָאה סטָאד .ןעמונעגסיורעה ןעוועג

 ןעוועג םעד ןיא ןיא אללענַאעל טינ סָאד ,טגייצרעביא םהיא ןוא קילגנוא ןייז

 ןייז וצ טלייאעג דיילקיטכאנ ןייז ןיא טצעי רע טָאה ץרעמש טימ לופ ,גידלוש

 םלא ;קילננוא ןייז ףיוא ןענַאלקעב וצ ךיז םהיא רַאפ םוא ,ָאירָאטַאל דניירפ

 ,טגָאזעג םהיא ןעכַאה עטנעידעב יד ןוא ןענופעג טינ ךיוא םהיא רעבָא טָאה רע

 סעצנאג ןייז ןעמונענטימ ןוא זיוה סָאד ןעזָאלרעפ טכַאנ ןעטימ ןיא טָאה רע סָאד

 סָאמ סָאד םוא ,ןעניז ןופ םָארעה טלָאװ רע יו יֹוזַא ןערָאװעג םהיא זיא ,דלעג

 עלַא ןופ ,קירוצ ןעמוקעג זיא רע טלַא ,רע טאה ןעכאמ וצ לופ קילגנוא ןייז ןופ

 -- ןענומעג טינ רהעמ םענייק ןעטטַאשרענעיד עכילבייוו ןוא עכילנעמ ענייז

 טינ רָאג ןיוש רע טָאה טצעי .רעעל גידנעטשלַאפ ןעוועג זיא זיוה עצנַאג סָאד

 ןערָאלרעפ טעמכ טָאה רע ,ןענָאז רעדא ןָאהט ,ןעקנעד לָאז רע סָאװ טסואוועג

 ןענופעג ךיז רע טָאה קילבנעניוא ןעגיצנייא ןייא ןיא ,דנַאטשרעּפ ןעצנַאג ןייז

 טָאה סע יװ ןוא ,רענעיד ענייז ןופ ,דניירפ ןייז ןופ ,יורפ ןייז ןופ ןעזָאלרעפ

 ןייז ןָאטעג העוו םהיא טָאה סעלַא יו רחעמ ךָאד .טָאנ ןופ ךיוא ,ןהעזעגסיוא

 ,רָאלק ןעזיוועג םהיא טָאה ןעפיױלקעװַא ט'אללימַאק ןעד ,ערהע ןייז ףיוא ץרַאה

 .ןערָאלרעפ עזעיד ךיוא טָאה רע סָאד

 ףיוא ןהעג וצ ןעטָאֿפשטנע ךילדנע ךיז רע טָאה ןעקנעדעב ןעגנַאל ךָאנ

 -עג טָאה רע ןעוו ,ןעטלאהעגפיוא ךיז טָאה רע ןעכלעוו ייב ,דניירפ ןייז וצ דנַאל

 ןיא ,זיוה ןייז ןעסַאלשרעּפ טָאה רע .קילגנוא ןייז וצ טירש ןעטשרע םעד טכַאמ

 ; געוו ןיא סיורעה ןעצרעה ןעטמעלקרעפ א םימ ןיא ןוא דרעפ ַא ףיוא ףיורעה

 גיהטיונ טלהיפעג ךיז סינרעגרע ןופ רע טָאה ,געוו בלַאה טכַאמעג רע טָאה םיוק

 עלעיפ טימ ןיא ןוא םיוב ַא וצ ןעדנובעגוצ םהיא טָאה ,דרעפ ןופ ןהעגוצבָארעה

 סע זיב ןענעיל ןעבילבעג זיא רע ואוו ,סיפ ענייז ֹוצ ןעקנוזעג ןעצפיז עכילצרעמש

 -ייר םהיא ייבראפ ןעגנַאגעגיײברַאפ זיא טייצ רעזעיד ייב .טכַאנ ןערָאװעג זיא

 ןוא טסירגעב טָאה רע ןעכלעוו ,טדָאטש רעד ןופ ןַאמ א דרעפ ַא ףיוא גידנעט

 .ץנערָאלפ ןיא סעיינ ךיז טרעה סָאװ ,טנערפעג

 .ןַאמ רעד טרעפטנעעג טָאה ,"טלעוו רעד ןופ עטכישעג עטסגידריווקרעמ יד,

 םעד ןופ דניירפ רעטיורטרעפ רעד ,ָאירַאטַאל סָאד ,לַארעביא טלהעצרע ןעמ,

 -קעווא טכאנ עזעיד טָאה ,ןָאוכ ןאס ןעבעל טניואוו רעכלעוו ,ן'ָאמלעסנַא ןעכייר

 -סיוא טָאה טעלַא סָאד .ךיוא טלהעפ ןיילא ָאמלעסנַא ןוא ,יורפ ןייז טרהיפעג
 -רעבוג םוצ טכארבעג טָאה ןעמ עכלעונ ,יורפננוי-רעמאק א ס'אללימַאק טגָאועג
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 "סנעפ ן'כרוד ןעזָאלסיורעה טלָאװעג טכַאנ רעד ןיא ךיז טָאה יז ?ייוו ,רָאטַאנ

 ,יױזַא ךילקריוו זיא השעמ יד ביוא יונעג טינ סייוו ךיא .ךַאלייל ַא ףיוא רעט

 ןעמ ןעד ,עטבישעג רעזעיד רעביא גנונערפיוא ןיא זיא טדָאטש עצנַאג יד רעבא)

 ,יד יֹו ,טפאשדניירפ אזַא ייב ןעלעטשרָאפ טנעקעג טינ ךאז ַאזַא ךיז טלָאװ

 ןעוועג זיא עכלעוו ,טפאשדניירפ ַא --- ,ןעוועג ןעדייב ייז ןעשיווצ זיא עכלעו

 ."דניירפ ייווצ יד, ןעפורעגנָא ךאפנייא ייז טָאה ןעמ סָאד ,סיודג יוזַא

 אללימאק ןוא ָאירַאטַאל נעו ןעכלעוו טימ ,טכייללעיפ טינ ןעמ סייוו,

 .ָאמלעסנַא טגערפעג טָאה "? קעװַא ןענייז

 -בָא, ,ןַאמ רעד טרעפטנעעג טָאה ,"ןעסיוו וצ ןָא טינ ןעמ טביוה סָאד ,,, |
 ."ןעריּפשוצכָאנ ייז עהימ עלַא ןעבעגעג ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג רעד ?הָאוװ

 .ָאמלעטנַא טגָאזעג טָאה "ררעה ןיימ ,דנוזעג עשזיטייז,

 קעװַא זיא ןוא רעדנעזייר רעד טרעפטנעעג טָאה ,"עגיבלעז סָאד רהיא,

 | .רעטייוו

 רָאנ טינ רָאָאה ַא ךָאנ ָאמלעסנַא טָאה טכירכַאנ עכילקילגנוא עזעיד ףיוא

 ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז טָאה רע .ןעבעל ןייז ךיוא רָאנ ,דנַאטשרעּפ ןייז ןערָאלרעּפ
 .דניירפ ןייז ןופ זיוה סָאד טכייררע טָאה ןוא ,טנעקעג טָאה רע יוװ םוג ױזַא

 טקרעמעג רעבָא טָאה רע ,קילננוא ןייז ןופ טסואוועג טשינרָאג ךָאנ טָאה רעזעיד

 זומ םהיא סָאד ,ןעגיצ-סטכיזעג עטעקשטַאּפוצ ענייז ןָא ןוא טײקסַאלב ןייז ןָא

 וצ םהיא ןעטעבעג ךיילנ םהיא ייב טָאה ָאמלעסנַא .ץרעמש רערעווש ַא ןעקירד

 ןייז ףיוא ןוא ,ןעבענעג םהיא סע טָאה ןעמ .גייצעג-ביירש ןוא טעב ַא ןעבעג

 -קעװַא ךיז טָאה רע יוװ דלַאב ױזַא ,ןיילא ןעזָאלעג םהיא ןעמ טָאה גנַאלרעפ

 ןעמ טָאה םיוק .רעמיצ סָאד ןעסָאלשרעפ שנואוו ןייז ףיוא ןעמ טָאה ,טגעלעג

 -ַאועג םהיא ייב קילגנוא ןייז ןופ ?היפעג סָאד זיא ןיילא ןעזָאלעגרעביא םהיא

 ןופ ףוס ַא ןייז זומ ָאד זַא ,טלהיפעג ךילטייד טָאה -ע סָאד ,קרַאטש ױזַא ןער

 ןעבעג דנַאה רענענייא ןייז טימ טלָאװעג רעבָא טָאה רע יװ ױזַא ; ןעבעל ןייז

 וצ ןעביוהעגנָא רע טָאה ,טדיוט ןעכילצעלּפ ןייז ןופ ךאזרוא רעד ןופ ןעסיוו וצ

 ,תוחכ יד ןעזָאלרעפ םהיא ןעבָאה טנידנעעג טָאה רע רעדייא רעבָא ; ןעביירש

 ,עדרעיגיינ ענענָאזעבנוא ןייז ךרוד ןעמוקעג םהיא זיא רעכעלוו ,ץרעמש רעד ןוא

 .ןעבעל סָאד טביורעג םהיא טָאה

 טעּפש ןעוועג ןיוש זיא סע סָאד ,ןעהעזעג טָאה זיוה ןופ ררעה רעד סּלַא

 ןעסָאלשטנע ךיז רע טָאה ,ןערעה ןעזָאלעג טשינרָאג ךיז ןופ טָאה ָאמלעסנַא ןוא

 . ,רענרע ןערָאװעג םהיא טימ זיא סע ביוא ,ןהעז וצ םוא ,רעמיצ ןייז ןיא ןהענ וצ

 ,שיט-ביירש ן'פיוא טנהעלעגנָא רעּפרעק ןייז ,טעב ןיא ןענופעג םהיא טָאה רע
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 רעד ןיא רעדעפ יד ןוא רעיּפַאפ טָאלב טנעבעירשעב א ףיוא טכיזעג סָאד

 טָאה רע ?ייוו ,רעטנעהענ ןעננאנענוצ זיא ןוא ןעּפורעגנָא םהיא טָאה רע ,דנאה

 טָאה ןוא דנטה יד טלעקַאשעג םהוא טָאה רע סלא ןוא ,טרעפטנעעג טינ םהיא

 סָאד ,טלעטייװצעג טינ רהעמ רע טָאה ,טלאק ןעוועג זיא יז סָאד ,טלהיפעג

 -ורעגנעמַאזוצ רע טָאה ןעקארשרע ןוא טנירטעב טסכעה ,טיוט ןעוועג זיא רע

 ןָאמלעטנַא טימ קילגנוא ןַא ריפ סָאװ ,ןעזייוו וצ ייז םוא דניזעג"זיוה ןייז ןעפ

 -רעד טָאה רע יו ,סעכלעוו ,רעיפַאּפ סָאד ןעזעלעג רע טָאה ןאד .טריסַאּפ טָאה

 -לאהטנע טָאה ןוא ,טפירשדנאה ס'ַָאטלעטנַא טימ ןעבעירשעג ןעוועג זיא ,טנעק

 : רעטרעוו עזעיד ןעט

 .ןעבעל סָאד טטָאקענ ריִמ טָאה שנואוו רענענָאזעבנוא ןוא רעשירַאנ ַא,

 לָאז ,ןערעיוא ט'אללימאק וצ ןעמוקנָא לָאז טדיוט ןיימ ןופ טכירכַאנ יד ןעוו

 וצ טעטכילפרעפ ןעוועג טינ זיא יז ןעד ,רהיא עהייצרעפ ךיא סָאד ,ןעסיוו יז

 -רעפ וצ רהיא ןופ סנױזַא טָאהעג גיהטיונ טינ בָאה ךיא ןוא ,רעדנואוו ןָאהט

 טלָאװ ,עדנאש ןיימ ןיא רענידלוש רעד ןעוועג ןיילא ןיב ךיא יו ױזַא .ןעגנַאל

 | ",..ןעוו ,טכערנוא ןייז סע

 ןוטרעד טנעקעג טָאה ןעמ ןוא ,ןעבעירשעג טינ ָאמלעסנַא טָאה רהעמ

 ץאו םעד טָאה רע רעדייא ןעלאפעב םהיא ןיא טדיוט רעד סָאד ,ןהעטשרעפ

 וצ טריוט ןייז טגידניקעגנָא גָאט ןעטייווצ ן'םיוא טָאה דניירפ ןייז .טגידנעעג

 םהיא קילננוא ןַא ריפ סָאװ ,טסואוועג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,עטדנאוורעפ ענייז

 -ַאק ,ןעטלאהעגפיוא ךיז טָאה אלימאק רעטסיולק ןעכלעוו ןיא ןוא ןעפָארטעג טָאה

 עגיווע ענעגנואווצעג ענעי ףיוא ןעמטיילגעב ןאמ היא טלָאװעג ךיוא ןיוש טָאה אלימ

 ןרעדנָאז ,טדיוט ןייז ןעגעוו טכירכַאנ ןעגירקעג טָאה יז ?ייוו רעבירעד טינ ,עזייר

 ןיא יז ?הָאוובֶא .ןעטבעילעג רהיא ןופ ןערהַאפרע טָאה יז סָאװ םעד ןענעוו

 ,רעטטיולק סָאד ןעזָאלרעפ טלָאװעג טינ ךָאד יז טָאה ,הנמלא ןַא ןעוועג ןיוש

 ןעטלַאחרע געט עגינייא ךָאנ טָאה יז זיב ,ענָאנ א ןערעוו וצ רעבָא רעגינעוו ךָאנ

 רעיסנַאמ עכלעוו ,טכאלש א ןיא ןעבילבעג ןזיא ָאירָאטַאל סָאד ,טכירכַאנ יד

 "רעמ ָאלַאצנַאג לָארענעג ןעטיורג םעד טימ טרהיפעג סלָאמַאד טָאה קערטואל עד

 ,דניירפ ס'ָאמלעסנא וואו ,לעּפַאעג ךיירגינעק םעד ןיא אווָאדרָאק עד ץעדנַאנ

 טָאה אללימאק סלַא .ןעמוקענמוא ןיא ,טאהעג הטרח טעּפש .וצ טָאה רעכלעוו

 געט ענינייא ןיא טָאה ןוא ןעדיילקנָא ןעזָאלעג ךיז יז טָאה ,ןערהַאפרע סָאד

 ןוא רעמוק ןופ טסַאל רעד רעטנוא ןעבעל סענירעיורט רהיא טנידנעעג םורעה

 | ,טייקניהטימרעווש
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 ןעשיראנ ַאזַא ןופ טָאהעג ןעבָאה יירד עלַא סָאװ ,ףוס רעד ןעוועג זיא סָאד

 | .ביוהנָא

 }; רעכילטסייג רעד טגָאזעג טָאה ",טוג ןייז וצ רימ טנייש גנולהעצרע יד,

 -סיוא זיא יז ןעוו ןוא ,עטכישעג ערהאוו ַא יו רָאפ טינ רעבָא רימ טמוק יז,

 ךיז טגעל סע ןעד ;טכַארטעגסיױא טכעלש יז רעסַאפרעפ רעד טָאה ,טכארטעג

 ַאזַא ןעכַאמ וצ שירַאנ ױזַא ןייז לָאז ןַאמ ַא סָאד ,דנַאטשרעפ ן'פיוא טינ רָאג

 ,ןעלעטשרָאפ ךיז לָאז ןעמ ןעוו .ָאמלעסנַא יװ יורפ ןייז טימ עבָארּפ עשירַאנ

 ,עטבעילעג ןייז ןוא רעבָאהבעיל ַא ןעשיווצ ןעלאפעגרָאט זיא עטכישעג ַאזַא זַא

 -נוא טעמכ רָאפ רימ יז טמוק יורפ ןוא ןַאמ ןעשיווצ רעבָא ; ןהעג ךָאנ סע ןעק

 -עירפוצנוא טינ ךיא ןיב גנורעדליש ןופ טרַא יד טפערטעבנַא סָאװ ,ףךילגעמ

 ."ןעד
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 .060 לעטיּפאק

 ןיא טריסַאּפ ןעבָאה סָאװ ,ןעכַאז ענעטלעז ערעדנַא ןופ םלהעצרע

 .עמשטערק רעד

 רעכלעו ,הטריו רעד טָאה קילבנעגױא ןעזעיד ןי ,( קי 8

 טמוק ָאד, :ןעירשענסיוא ,ריהט ןייב ןענַאטשעג זיא :

 רעיה ןעלעו ייז ןעו ;טסעג עינַאּפמָאק ענהעש ַא

 ,"סָאּפש ןעבָאה רימ ןעלעוו ןערהעקנייא

 טנערפעג טָאה "? ןעשנעמ ַא ריפ סָאד ןענייז םָאוו,

 | .ָאינעדרַאק
 טימ דרעפ ףיוא ןעטייר, ,הטריוו רעד טרעפטנעעג טָאה ,"רענעמ רעיפ,

 ךליש א ןוא ןעיּפש ַא ןערהיפ ייז ,(םעינעמערטס) ךאלדנעזייאיגייטש עצרוק

 יטדיולקעג ,רעמיצנעיורפ ַא טמוק ייז טימ ;} םעקסַאמ עצרַאוװש ןעגָארט עלַא ןוא

 ייווצ ךָאנ ןעהעג ייז ךָאנ ןוא ,?עטָאזנעמַאד א ףיוא טציז עכלעוו ,ןעסייוו ןיא

 ."םופוצ ןעגנוי

 .רעכילטסייג רעד טנערפעג טָאה "? טנעהָאנ ןיוש ייז ןענייז ,

 ףעד טרעמטנעעג טָאה ,"ןייז רלַאב ָאד ןעלעוו ייז סָאד ,טנעהַאנ ױזַא,

 .הטריוו

 ןוא טכיזעג רהיא טליהרעפ יִז טָאה טרעהעג סָאד טָאה אעהטָארָאד סלַא

 ןעהעשעג סָאד זיא םיוק .רעמַאק ןיא ן'טָאכיק ןָאד וצ ןעגנַאגעג זיא ָאינעדרַאק

 ןוא ,ןעמוקעגניירעה ,טדערעג טָאה הטריוו רעד עכלעוו ןופ ,טסעג עֶלַא ןענייז

 ,עטייל עמהענראפ ןוא ענייפ ןעהעזעגנסיוא עלַא ןעבָאה עכלעוו ,רעטייר רעיפ יד

 עמַאד רעד ןעפלעה ןעגנאגעג ןענייז ןוא דרעפ יד ןופ ןעגנַאנעגבָארעה ןענייז

 ןוא סמרָא ענייז ןיא ןעמונעג יז טָאה ייז ןופ רענייא .?עטָאז ןופ ןהעגוצבָארעה

 רעד ןעבעל ןענאטשעג זיא רעכלעװ ,?הוטש א ףיוא טצעזעגקעוַא יז טָאה

 -יזעיד ןיא .ןעננַאגעגסיױרעה זיא ָאינעדרַאק עכלעוו ןיא ,רעמַאק רעד ןופ ריהט

 .ֿפעקסַאמ יד ןעמונענבָארעה טינ עמַאד יד ןוא רעטייר יד ןעבָאה טייצ רעצנַאג

 2הומש ץפיוא טצעזענ ךיז טָאה עמַאד יד סלַא ,טרָאװ ןייק טדערעג טינ ךיוא
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 קנַארק ךיז טלהיפ סָאװ רעצעמיא יו ,דנעה ערהיא ןעזָאלעגבָארַא יז טָאה

 יד טרהיפעג ןעבָאה ,ןעמוקעגוצ ןענייז עכלעוו ,רענעיד עדייב יד .ךאווש ןוא

 ,לַאטש ןיא דרעפ

 ריפ ןענייז סָאד סָאװ ,ןעסיוו טלָאװעג קרַאטש רהעז טָאה רעכילטסייג רעד

 רע .?יטש ױזַא ןעוועג ןענייז ןוא ענַאל ַאזַא ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,עטייל

 "עג ייז ןופ םענייא ייב טָאה ןוא עטנעידעב יד וצ ןעגנאגענוצ רעבירעד זיא

 "עג םהיא טָאה רעזעיד .ןעסיוו וצ גירעגיינ ןעוועג זיא רע סָאװ סָאד טגערפ

 ךיא רעבָא ;ררעה ןיימ ,ןעגָאז טינ ךייא סָאד ןעק ךיא ,טָאנ ייב :  טרעפטנע

 רעכלעוו ,רענייא רעד טּפיוהרעביא ,עטייל עמהענרָאפ ןייז ןעזומ סָאד זַא ,קנעד

 ערעדנַא יד ;ןהעזעג טָאה רהיא יװ ,סטרָא ענייז ןיא ןעמונעג עמאד יד טָאה

 ."?העפעב ןייז ןהֶא אז ןייק ןעוהט ןוא טוהט רע סָאװ סעֶלַא ןעוהט

 .רעכילטסייג רעד טגערפעג טָאה "? עמַאד יד ןעד זיא רעוו,

 ;גני רעד טרעפטנעעג טָאה ,"רהיא יװ טוג ױזַא טינ ךיא סייוו סָאד,

 בָאה ךיא .ןהעזעג טינ ךָאנ טכיזעג רהיא ךיא בָאה געוו ןעצנַאג םעד ףיוא ןעד ,

 טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאד ,קרַאטש ױזַא טּפָא ןוא ,נידנעצפיז טרעהעג רָאנ יז

 -עוו ןרעדנואוו טינ ךייא טפראד רהיא .סיוא רהיא טחעגנ המשנ יד זַא ,ןעקנעד

 ןעד ,טגָאזעג ךייא בָאה ךיא סָאװ יו רהעמ טינ ןעסייוו רימ סָאװ ,םעד ןעג

 זנוא ןעבָאה ייז ;געט רָאָאֹּפ ַא טשרע יז ןעטיילנעב דארעמַאק ןיימ ןוא ךיא

 ךָאֹנ ןהעג וצ ייז טימ ןעטעבענ זנוא ןעבָאה ןוא סנענעוורעטנוא ןעפַארטענ

 .ןעלהָאצעב וצ טונ ריפַאד זנוא ןעכָארּפשרעּפ ןעבָאה ייז ןוא איזולַאדנַא

 ?ןעמָאנ ן'ייב ןעפורנָא יז טרעהעגנ טינ ייז ןופ םענייק רהיא טָאה,

 געו ןיא ןעהעג ייז; .רענעיד רעד טנַאזעג טָאה ,"טינ סיואכרוד ,ןיינ

 רעד רעסיוא ךָאז ןייק טינ טרעה ןעמ ןוא רענַאיזװהטרַאק יד יו ליטש ױזַא

 ןעביולג רימ ןוא ;רעצרעה ערעזנוא ןערהיר עכלעוו ,ןעצפיז ס'עמַאד רעמירָא

 -רוא לָאז ןעמ ןעוו ,טלַאװעג טימ ןערהיפ ץעגרע יז ?יוו ןעמ סָאד ,סיוועג ץנַאג

 טנייש סָאװ -- רעדָא ,ענָאנ ַא רעדעוװטנע יז זיא גנודיילק רהיא ךָאנ ןעלייהט

 -עיפ ןוא ; ענָאנ ַא ןערעוו וצ ןעגניווצ יז ?יוװ ןעמ --- עטסניטכיר םָאד ןייז וצ

 טינ ענָאנ ןייק ןעליוו ןעטוג ן'טימ ?יוװ יז ?ייוו ,גיריורט ױזַא יז זיא טכייל

 ."ןערעוו

 דוצ ןעגנַאגעג זיא ןוא רעכילטסיינ רעד טגָאזעג טָאה ,"ןייז רשפא ןעק סָאד,

 -עג טָאה עמַאד עטליהרעפ יד יו טרעהעג טָאה עכלעוו ,ן'אעהטָארָאד וצ קיר

 טלהעפ טָאװ, :טנָאזעג ןוא ןעננאגענוצ רחיא וצ דיילטימ ןופ זיא ןוא טצפיז

 ןענעק ןעיורפ ער ענערהַאפרע סָאװ ,סניווַא םעּפע זיא טָאד ןעוו ?ןיליירפ ךייא
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 עמַאד עטבירטעב ירד ."ןענעיד ןעצרעה ןעצנַאג ן'טימ ךייא ףךיא ?יוװ ,ןעמלעה

 -ָאבעגנָא רהעמ ךָאנ טָאה ַאעהטָארָאד ?הָאװבָא ןוא ,ןעגיוושעג סעלַא ףיוא טָאה

 -רעפ רעד ןעגנַאגענוצ זיא סע זיב ,?יטש ןעבילבעג ךָאד יז ןיא ,ףליה רהיא ןעט

 עֶלַא סָאד ,טגָאזעג טָאה רעטנעידעב רעד ןעכלעוו ןופ ,רעילַאװַאק רעטריקפַאמ

 -ַאד וצ טגָאזעג טָאה רעזעיד .ןעסייהעג טָאה רע סָאװ ןָאהטעג ןעבָאה עגירביא

 ןעטָאבוצנָא עמַאד רעזעיד ,ןייליירפ ןיימ ,עהימ ןייק ךייא טיִנ, : ן'ַאעהטָאר

 .רהיא ריפ טוט ןעמ סָאװ ,סעלַא ןופ ןעכַאלוצבָא רוטאנ א טָאה יז ןעד ,ףליה רעייא

 -עה טינ ןעגיל ןייק טליוו רהיא ןעוו ,רעפטנע ןַא ןעגירק וצ רחיא ןופ טינ טכוז

 ."ל?יומ רהיא ןופ ןער

 ,עמַאד יד טנָאזעג טָאה ,"טגָאזעג טינ ןעגיל ןייק ?אמנייק ךָאנ בָאה ךיא

 -עד רָאנ ךילקילגנוא טצעי הברדא ןיב ךיא, ; ןעגיוושעג טצעי זיב טָאה עכלעוו

 סָאד ןוא ,ךאלדהערד עֶלַא דנייפ בָאה ןוא ניטכירפיוא ױזַא ןיב ךיא לייוו ,רעביר

 טכַאמעג ךייא טָאה טײקניטפַאהרַאװ ענייר ןיימ ןעד ,ןענייצעכ ןייֵלַא רהיא טזומ

 ."רענניל םוצ

 -עג ךיז טָאה רע לייוו ,ךילטייד טרעהעג רעטרעוו עזעיד טָאה ָאינעדרַאק

 רָאנ זיא ייז ןעשיווצ לייוו ,טדערעג טָאה סָאװ ,עמַאד רעד ןופ טנעהָאנ ןענופ

 -עגסיוא רע טָאה ,טרעהעג יז טָאה רע יו ױזַא ןוא ,ריחט ס'רעטיר םעד ןעוועג

 עמיטש עכלעוו !ךיא רעה סָאװ ,טָאנ, :עמיטש רעכיוה רהעז ַא טימ ןעפור

 | | "! רעיוא ןיימ ןיא טננילק

 ןוא ןעקָארשרע ץנַאנ טרהעקענמוא עמַאד יד ךיז טָאה ףורסיוא ןעזעיד ייב

 טלָאװעג טָאה ןוא ןענַאטשעגנפיוא יז זיא ,ןעהעזענ טינ םענייק טָאה יז יו ױזַא

 ,טקרעמעב סע טָאה רעטיר רעד יוװ דלַאב יוזא רעבָא ,רעמַאק ןיא ןהעגניירעה

 רהיא ןיא .טרָא ןופ ןעזָאלעגבָא טינ יז טָאה ןוא קירוצ ןעטלַאהעג יז רע טָאה

 םעד ןופ עקסַאמ יד ןעלאפעגבַארעה רהיא זיא טייקניחורנוא ןוא טייקטשימוצ|

 ןופ זיא סעכלעוו ,טביזעג סענהעש רָאברעדנואוו ַא טקעדעגבָא טָאה ןוא טכיזעג

 -עג לארעביא ןעבָאה ןעקילב ערהיא ןעד ; טעקשטַאּפוצ לעסיב ַא ןעוועג קעוש

 יז זַא ,ןעביולג טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאד ; דליוו יוזַא ןעלאפעג ןענייז ןוא טכוז

 -רעד ךַאזרוא יד טסואוועג טינ טָאה ןעמ ?הָאוובָא ןוא .ןעניז ןופ טָארעה זיא

 -עג טייקניהורנוא רהיא ךרוד ענירכיא עלַא יד ןוא אעהטָארָאד ךָאד ןיא ,ןופ

 טימ יז טָאה רעכלעוו ,רעטיר םעד ייב .דיילטימ ןעטטפעיט םוצ טרחירעג ןעוו

 רע עכלעוו ,עקסַאמ יד ןעלאפעגרעטנורעה ןיא ,טסעפ ןעטלאהעג טנעה עדייב

 טקערטשעגסיוא טָאה עכלעוו ,ַאעהטָארָאד ןוא ;ןעטלאהוצ טנעקעג טינ טָאה

 טָאה רעכלעוו ,םעד ןיא טקילברע טָאה ,עמאד רעדמערפ רעד וצ סמרָא ערהיא
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 ,טנעקרעד םהיא יז טָאה םיוק .ָאדנַאנרעפ ָאד ןַאמ רהיא ,ןעטלַאהעגטסעפ יז

 ןיא קירוצ ףיוא ןעלאפ ןעמונעג יירשעג ןעכילצרעמש ןעכיוה ַא טימ יז טָאה

 זיא רעכלעוו ,רעברַאב רעד ןעוו ,דרע רעד וצ ןעלאפעג טלָאװ יז ןוא ,טכַאמנוא

 רעד .סמרָא ענייז ןיא טּפַאכעגנָא טינ יז טלָאװ ,רהיא רעטניה ןענַאטשעג

 ןיא רעסַאוװ ןעצירּפש וצ םוא רעיילש רהיֵא ןעמונעגבָארעה טָאה רעכילטסייג

 עמַאד ערעדנַא יד טָאה רעכלעוו ,ָאדנַאנרעפ ןָאד טָאה ָאד ןוא ,טכיזעג רהיא

 ןערָאװעג רע זיא יז גידנעהעזרעד .טנעקרעד ךיוא יז ,סמרָא יד ןיא ןעטלַאהעג

 סָאד ןעד -- ,ןעזָאלעגבָא טינ ן'אדניצול רעבָא טָאה רע ,טרענייטשרעפ יו

 ,סמרָא ענייז ןופ ןעסיירוצסיורעה ךיז טכוזעג טָאה עכלעוו ,אדניצול ןעוועג זיא

 "רעד יז טָאה רע יו עדַארג ףורסיוא ןייז ןָא טנעקרעד ן'ָאינעדרַאק טָאה יז לייוו

 ןיא יז סלַא ,יירשעג ס'ַאעהטָארָאד טָאה ָאינעדראק .עמיטש רהיא ןָא טנעק

 ןַא ,טניימענ טָאה רע יוװ ױזַא ןוא ,טרעהעג סלַאפנענע ,טכַאמנוא ןיא ןעלאפעג

 -יצ ןופ סיורעה ןעקָארשרעד ץנַאג רע זיא ,עמיטש ט'אדניצול ןעוועג זיא סָאד

 ןיא אדניצול ןעוועג זיא טנעגעגעב טָאה רע עכלעוו ,ךאז עטשרע יד ןוא רעמ

 ן'םיוא טגנעקרעד ךיילנ ךױא רהיא טָאה רעזעיד .סמֹרָא ס'ָאדנַאנרעּפ ןָאד

 -עג ןענייז אעהטָארָאד ןוא ָאינעדרַאק ,ַאדניצול ,יירד עלַא ןוא ,קילב ןעטשרע
 סָאװ טסואוועג טינ ןעטלָאװ ייז יו ױזַא ,גנורעדנואוורעפ ןופ םוטש ןענַאטש

 ערעדנַא יד ענייא ייז ןעבָאה ?יטש .השעמ א ריפ ןעהעשעג ָאד זיא ייז טימ

 -עדרַאק !ןַאינעררַאק ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ן'ָאדנַאנרעּפ ןָאד אעהטָארָאד ,טקוקעגנָא

 | .ן'ָאינעדרַאק ַאדניצול ןוא ן'אדניצול ָאינ

 טזָאל , .ןעדער וצ ןעביוהעגנָא טָאה עכלעוו ,עטשרע יד ןעוועג זיא אדניצופ

 רעייא ןופ סע טוהט ,זיול ךימ טזָאל , ,טגָאזעג יז טָאה ,"ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ךימ

 טלַאה ;ךַאז רעדנַא ןייק ןעגעוו ןָאהט טינ סע טליוו רהיא ןעוו ןעגעוו ערהע

 ,גנוצנַאלפ רהיא ןיב ךיא סָאװ ,דנַאװ יד םורעה ןעטכעלפ וצ ךיז בָא טינ ךימ

 טריבורּפ טסיזמוא רעהַא ןיב טָאה רהיא רעכלעוו ןופ ,עציטש יד םורעה

 עקנעשעג ןוא ןעגנוכערּפשרעפ ךרוד ,סעקנושַארטס ןוא ןעטיב עקרַאטש ךרוד

 ןיימ טרָא ענעגרָאברעפ ַא ףיוא רימ טגניירב לעמיה דעד יו ,טהעז .ןעסיירוצבָא

 ףייא ןעטסָאק עכלעוו ,ןעגנורהַאפרע זנעזיוט סָאד ,טקנעדעב ןוא ,ןַאמ ןעגיטכיו

 "נָא ןייז דנַאטש ןיא זיא טדיוט רעד רָאנ סָאד ,ןעזיוועב ךייא ןעבָאה ,רעייהט

 עזייוועב עדנעגייצרעביא רעזעיד ןעלָאז .ןעקעמוצסיוא ןעצרעה ןיימ ןופ ןעקנעד

 ,םרעדנַא טינ טנעק רהיא ןעוו ,עבעיל רעייא טלָאז רהיא זַא ,וצרעד ןעגנערב ךייא

 בעיג ךיא ,סעכלעוו ,ןעבעל סָאד רעסעב רימ טמהענ ןוא ,סַאה ןיא ןעלדנאוורעפ

 טרַאװנעגעג רעד ןיא ןעכיוהסיוא רָאנ סע ןעק ךיא ןעוו ,ןעליוו ןעטוג ן'טימ
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 ,ןעגייצרעביא םהיא טוט ןיימ סנעטסגינעוו טעוו ןַאד ;ןַאמ ןערעייהט ןיימ ןופ

 ."םהיא וצ יירט ןעזעוועג גוצ-מעהטֶא ןעטצעל ןיימ זיב ןיב ךיא סָאד
 -נוא רהיא ןופ טרעטנימעגפיוא טייצ רעד רעטנוא ךיז טָאה שעהטָארָאד

 טָאה םעד ןופ ןוא ,טגָאזעג טָאה אדניצול סָאװ ,סעלַא טרעהעג טָאה ןוא טכַאמ

 ןָאד סָאד ,ןעהעזעג טָאה יז יװ ױזַא ןוא ,ןעוועג זיא יז רעוװ ,ןערהַאפרע יז

 -עג ךיז יז טָאה ,טרעפטנעעג טינ ןוא ןעזָאלעגבָא טינ יז טָאה ָאדנאנרעפ

 ,רעלהעפעב ןוא ררעה ןיימ ,ןעו, :טגָאזעג טָאה ןוא סיפ ענייז וצ ןעפרָאוו

 ענייד ןיא דייהרענעקלָאװרעּפ טסטלַאה וד עכלעוו ,ןנוז רעד ןופ ןעלהַארטש יד

 וד טטנעקרעד ,ןעגיוא יד טעדנעלברעפ ןעצנַאג ןיא טינ ריד ןעבָאה ,סמרָא

 עכילקילגנוא יד ,סיפ ענייד וצ ָאד טנעיל עכלעוו ,רענינעי רעד ןיא טכיילעיפ

 .ןעלעפעג טעוװ ריד זיב ,טסיורט ןהֶא ןעביילב גנַאל ױזַא זומ עכלעוו ,ַאעהטָארָאד

 -טוג ןיידר סעכלעוו ,ןעכדעמ-פרָאד עכַאפנייא סָאד ןיב ךיא .ןעביוהוצפיוא יז

 -פָאה רעד וצ ןעביוהרע טָאה עבעיל עכילקילבנעגיוא ןייד רעדָא טייקגיצרעה
 ןוא רעניילק רעד ןיא טָאה עכלעוו ,יד ןיב ךיא .יורפ ןייד ןעפורוצנָא ךיז גנונ

 ױזַא ןעדעירפוצ ןוא טרעדנוזעגבָא טבעלעג ףרָאד ןופ טפַאשלעזעג רעליטש

 טָאה סע יװ ,ענייד ןופ ןוא ןעטיב עקרַאטש ענייד ןופ עמיטש יד זיב ,גנַאל

 לָאז יז זַא ,טכַאמעג יז טָאה ,ןעלהיפעג עכילטרעצ ןוא עגיטכיר ,ןהעזעגסיוא

 -ֹּפִא ןיימ ; טייהיירפ רהיא ןרעפּפָא וצ ריד ןוא רעמיצ רהיא וצ ןעזָאלוצ ךיד

 ךימ טסָאה וד סָאד ,טײקרַאבקנַאדנוא ַאזַא טימ טלהָאצעב רימ וד טסָאה רעפ

 -מוא עכלעזַא רעטנוא ןהעז ָאד ךיד ןומ ךיא סָאד ןוא ןעפערט טזומעג ָאד
 -ענג ךימ ןעבָאה עטירש עכילרהענוא סָאד ,ןעניימ טינ רעבָא טסלָאז .ןעדנעטש

 -ָאלרעפ ךימ טסָאה וד סָאד ,דייל רעד ןוא ץרעמש רעד רָאנ ,ןיינ ; רעהַא טרהיפ

 ריפ ןעכַאמ טלָאװעג ךימ טסָאה וד .טרָא ןעזעיד וצ טכַארבעג ךימ ןעבָאה ,ןעז

 לָאמנייק טסנעק וד סָאד ,טרַא ן'ַאזַא ףיוא ןָאהטעג סע טסָאה וד ןוא ,יורפ ןייד

 ןעלעוו ריס ןופ טצעי ךיד טסלָאז וד ןעוו וליפא ,ןייז וצ רעניימ ןערעהפיוא טינ

 וצ ריד דנַאטש ןיא ןיב ךיא סָאד ,ררעה ןיימ ,קנעדעב .ןעגָאזבָא ןעצנַאג ןיא

 -לעוו בעילוצ ,רענינעי רעד ןופ ?עדַא םעד ןוא טייהנהעש יד ריפ ןעגיטיגרעפ

 וצ טסנעק וד .עבעיל עטליפרעביא ןיימ ךרוד ,ןעזָאלרעּפ ךימ טסליוו וד רעכ

 יז ןוא רעניימ טזיב וד ןעד ,ןערעהעג םינ ל?לָאמנייק ן'אדניצול רענהעש רעד

 וד ןעוו ן'אינעדרַאק וצ טרעהעג יז לייוו ,ןערעו טינ ענייד לָאמנייק ןעק

 -רעפ עכלעוו ,יד ןעבעיל וצ ןייז רעטכייל ריד טעװ ןענעלרעביא טונ סע טסלָאז

 טסָאה וד .ףיד טעטכַארעפ עכלעוו ,ענעי ןעבעיל וצ רעדייא ךיד טרעטעג
 טימ טמרוטשעב ץרעה ןיימ טסָאה וד ; ןעלהיפעג עגידעפָאלש עניימ טקעוװעג
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 -נירעב עכלעוו רעטנוא ,טסייוו וד ןוא דנַאטש ןיימ טסואוועג טסָאה וד ; ןעטיב

 י?ושטנע טינ ךיד וטסנעק ָאזלַא ;ןעבעגעגרעביא ריד וצ ךיס בָאה ךיא גנונ

 -עקייל טינ ָאזלַא סָאד טסנעק וד ןעוו .תועט ַא טָאהעג טסָאה וד סָאד ,ןעניד

 וטסנעק ױזַא יו -- רעטיר ַא יו טסירק רעטוג ַאזַא עדַארג טזיב וד ןוא ןענ

 ?גנַאמנָא ןיא יו ןעכַאמ וצ ךילקילגנוא ױזַא רעמיא ךימ ןעטכארט ץלא ךָאנ

 עכילצעזעג ןייד ריפ --- ןיב ךיא סָאװ סָאד ריפ ןענעקרענַא טינ ךימ וטסליוו

 ןעד ;ןיפַאלקש סלַא ןעטלַאהעב ןוא ןעבעיל סנעטסגינעוו ךימ וטסלָאז ,יורפ

 ךימ ?עוװ ךיא ,ריד וצ רעהעג ךיא טרַא ןַא ריפ סָאװ ףיוא סיוא טינ טכַאמ סע

 ,ריד ןופ טינ ךימ סיוטשרעפ ןוא טינ ךימ זָאלרעפ .ךילקילג ןעצעש ץלַא ךָאנ

 יד ףיוא תונמחר בָאה ;רעגניפ יד טימ ןעלטייט טינ ךימ ףיוא לָאז ןעמ םוא

 רענעיד עיירט יד ןעוועג רעמיא ןענייז עכלעוו ,ןרעטלע עניימ ןופ רָאָאה עיורג

 ,עדנַאש עזיד ןופ טינ ןענעידרעפ ןוא ןרעטלע ענייד ןופ ןענַאהטרעטוא ןוא

 -רעפ יד ךרוד טגירדעינרע טרעוו טולב ןייד ןופ לעדַא רעד זַא ,טסקנעד וד ןעוו

 סעילימַאפ עגילעדא יד רעטנוא סָאד ,ןעקנעדעב וטסלָאז ,טולב ןיימ טימ גנושימ

 -?עזַא טריסַאּפ טינ ןעבָאה סע עכלעוו ייב ,ענייק רעדָא ענינעוו ָאד רָאנ ןענייז

 טקוקעג רעגינעװו טרעוו ןעיורפ יד ןופ ?עדַא םעד ףיוא סָאד ןוא ,ןעכַאז עכ

 רעד סָאד ,ןעסעגרעפ טינ טסלָאז וד ןוא ,רענעמ יד ןופ לעדַא םעד ףיוא םִלַא

 ףיוא טינ טסקוק וד ןוא ; רעטקַאראכ ןעלעדע ןַא ןיא טהעטשעב ?עדַא רערהַאוװ

 ןעדעי טיול גירלוש רימ טסיב וד סָאװ םעד ןופ ךיד טסגאזטנע וד ןוא םעד

 סע ,רעלהעפעב ןיימ ,טרָאװ ןייא טימ .טסיב וד סְלַא רעגילעדַא ךיא ןיב ,טכער

 ןעגייצ ןעטרעוו ענעגייא ענייד ;יורפ ןייד ןיב ךיא ,טינ רעדָא ןייז בעיל ריד געמ

 ןעוו וליפא ,ןעגיל וצ ןעכַאמ טינ ייז טספראד ןוא טינ טסנעק וד ןוא ךימ ריפ

 ןענייצ ןעלעוו ךימ ריפ .רימ ייב טינ טסניפעג וד עכלעוו ,טייקכיוה טסצעש וד

 ןיילא טסָאה וד ןעכלעוו ,?עמיח רעד טגייצ ךימ ריפ ; ןעגנוכערּפשרעפ ענייד

 ףרַאד ןעכַאז עלַא עזעיד רעסיוא ןוא .תועובש ענייד ןופ תודע סלַא ןעפורעג

 "עב ,עמיטש ןייז ןעביוהרע סנעגינגרעפ ענייד ייב ;עסיוועג סענעגייא ןייד

 -נעדעירפוצ ןוא דיירפ עלַא ןעביור ריד ייב ןוא רעטרעוו עניימ ןעגיטפערק

 | "! טייה

 ענעגָאלשעגרעדעינ קרַאטש יד טגָאזעג טָאה ןעכַאז ערעדנא ךָאנ ןוא סָאד

 -ייז סָאװ עלַא סָאד ,ןערהערט לעיפ ױזַא טימ ןוא ?היפעג ַאזַא טימ ַאעהטָארָאד

 -עג טינ ךיז ןעבָאה ,ןָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ רעטיילגעב רעד וליפא ,ייברעד ןענ

 .ןערהערט ןופ ןעטלַאהנייא טנעק

 ערהיא טָאה יז זיב ,ןעגעיוושעג ןוא טרעהענוצ יז טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד
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 טצַאלּפעגסיױרעה יז טָאה ,טרעהעגפיוא ךילדנע טָאה יז סלא ןוא ,טגידנעעג דייר

 ןעוו ,רעּפוק ןופ ןייז טזומעג טָאה רע סָאד ,ןעצכערק ןוא ןעצפיז עכלעזַא טימ

 אדניצול ,טרהירעג טינ ןעבילבעג ץרעמש רהיא ןופ קורדסיוא םעד ייב זיא רע

 טרהירעג רענינעוו טינ ןעוועג ץרעמש רהיא ןופ ןיא ןוא טכַאוטעב יז טָאה

 -ענוצ רהיא וצ ןרעג טלָאװ יז .טייהנהעש רהיא ןוא דנַאטשרעּפ רהיא ןופ יו

 -ַאמ יירפ טנעקעג ךיז טלָאװ יז ןעוו ,ןעטסיורט וצ לעסיב ַא יז םוא ןעגנַאג

 טקוקעגנָא ן'אעהטָארָאד רעזעיד רע טָאה גנַאל ,.סמרָא ס'ָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ ןעכ

 טָאה ,ןעזָאלעג זיול ן'אדניצול ךילדנע טָאה רע ; ןעניוטשרע ןוא גנומעשעב טימ

 וד :טנַאזעג טָאה ןוא ן'אעהטָארָאד ןעגעג סמרָא ענייז טעטיירבעגסיוא

 ןעק ץרעה ןייק ןעד ! טגעיזעג טסָאה וד ,אעהטָארָאד ענהעש ,טגעיזעג טסָאה
 "! ןעטייהרהַאוו עלעיפ ױזַא ריפ ןעסעילשרעפ ךיז

 -כַאװש ןופ יז טלָאװ ,ןעזָאלעג ןיול ן'ַאדניצול טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד סלַא

 ףיוא םוא ,רעהַא זיב ךיז טָאה רעכלעוו ,ָאינעדרַאק רעבָא ,ןעלאפעגמוא טייק.

 ,םהיא רעטניה טלעטשעג ,ן'ָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ ןעקילב יד ןעהעיצ וצ טינ ךיז

 ץאדניצול םוא ןעגנַאגעגוצ ךיילג ןיא ןוא ארומ עדעי ןערָאלרעפ טצעי טָאה

 ןעטוג םעד ןֹופ ןעליוו רעד זיא סע ןעוו, .סמרָא ענייז ןיא ןעמהענוצפיוא

 ענהעש ןוא עיירט ןיימ ,ריד לָאז רע סָאד , ,טגָאזעג רהיא וצ רע טָאה ,"לעמיה

 ץעגרע ןיא יז טסעוװ וד סָאד ,ךיא ביולג9,עהור לעסיב ַא ןעבעג ,ןירעלהעפעב

 םורעה טצעי ךיד ןעמהענ עכלעוו ,סמרָא עזיד ןיא סלַא רערעכיז ןעניפעג טינ

 סלֵא ,ןעטייצ ערעהירפ ןיא ןעמונעגמורעה טפָא ױזַא ךיד ןעבָאה עכלעוו ןוא

 ."ןעפורוצנא ענ יי מ ךיד ןענוגרעפ ךָאנ רימ טָאה קילג סָאד

 -פיורעה םהיא ףיוא אדניצול טָאה ,טנָאזעג סָאד טָאה ָאינעדרַאק סלַא

 ערהיא יו ױזַא ,טכיזעג ןייז טנעקרע טצעי טָאה גיוא רהיא ןעוו ןוא ,טקילבעג

 טינ ,טייקכילטרעצ ןופ יז טָאה ,עמיטש ןייז טנעקרע רעהירפ ןעבָאה ןערעיוא

 ןלַאה ןייז ןעמונעגמורעה ,רהיא םורעה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ יד ףיוא גידנעקוק

 טזיב ןד ,עי, :טגָאזעג ןוא ענייז וצ קַאב רהיא טנעלענוצ ,םֹרֶא רהיא ןיא

 סָאד וליפא געמ ,רענעגנַאפעג רעזעיד ןופ רעציזעב רעגיטכיר ןוא רערהאוו רעד

 רהעמ ךָאנ ,ןרעייא ןָא טגנעה סעכלעוו ,ןעבעל סעזעיד ןוא ןייז רעטרַאה ךָאנ ?זמ

 ,"ןעגיהורנואעב

 טסכעה ןעווענ ןענייז ייברעד ןעוועג ןענייז סָאװ עלַא ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד
 -עג טָאה אעהטָארָאד ענעצס עכילנהעוועגרעסיוא עזעיד רעביא טניוטשרע

 ברַאפ יד ןעטעיבעג טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד זַא ,טקרעמעב טָאה יז סָאד ,טביולג

 פייוו ,ןענעכער וצ ךיז ן'ָאינעדרַאק טימ העדב טאהעג טָאה ןוא םינּפ ןייז ןיא
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 טלָאװעג טלָאװ רע יו ױזַא ,דנַאה רעד טימ גנונעוועב ַא טכַאמעג טָאה רע

 -עה לענש יז טָאה ,קנַאדעג רעזעיד ןיירעה רהיא זיא םיוק .דרעווש ןייז ןעהעיצ

 טסעפ ױזַא ןעטלַאהעג ייז טָאה ןוא טסוקעג ייז טָאה ,עינק ענייז ןעמונעגמור

 יד ןיא ןערהערט טימ .ןערהיר טנעקעג טינ ךיז טָאה רע סָאד ,ןעמונעגמורעגה

 ,רעטבעילעג רעגיצנייא ןיימ ,וטסיוװ סָאװ, : םהיא וצ טגָאזעג יז טָאה ןעגיוצא |

 . ,סיפ ענייד ייב יורפ ןייד וטסהעז ָאד ? לאפוצ ןעטעטרַאוװרענוא ןעזיד ייב ןָאהט

 קנעדעב .ןַאמ רהיא ןופ סמרָא יד ןיא טהור ,טסקנעב וד רעכלעוו ךָאנ ,ענעי ןוא

 "עב טָאה לעמיה רעד סָאװ ,סָאד ןרעדנע טסרָאט רעדָא טסנעק וד ביוא ,רָאנ

 -עב ןעלעוו וצ טייז ןייד ןופ טכער זיא סע ביוא ןוא ,ןעגינייארעפ וצ ןעסָאלש

 -יורט רהיא ןעטיה וצ םוא ףּפמַאק ןעדעי ןעגעג טהעטש עכלעוו ,ענעי ןעציז

 קַאב יד עבעיל ןופ ןערהערט טימ ןעגיוא ענייד רַאֿפ טצעי טצענעב ןוא טייה
 ןוא ןעליוו סע'טָאג םוא ךיד טעב ךיא ,ןַאמ ןעניטכיר רהיא ןופ םיזוב םעד ןוא

 -רע עניצרעה-נעפָא עזיד ךיד לָאז ,ערהע רענענייא ןייד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא

 ,טרהעקרעפ ןרעדנָאז ,ןרָאצ ןיא ןעגניירבניירעה טינ רָאנ טינ ערהיא גנורעלק

 ןץץטימ ןוא ןערעטש טינ עדנעבעיל עזעיד טסלָאז וד טָאד ,ןעכַאמ טפנַאז ױזַא ךיד
 ןוא גיחור ןעציזעב ןרעדנַא םעד רענייא ןעלָאז ייז סָאד ,ןעביולרע ןעליוו ןעטוג

 וטסעוו ךרודַאד ןעד ; ןערעשעב סע טעװ לעמיה רעד יו גנַאל ױזַא ,ןעדעירפ ןיא

 דנַאטשרעפ ןייד סָאד ,ןהעז לָאז טלעו יד םוא ,הטומ ןעלדעע ןייד ןעזייוו

 ."טפַאשנערייל ןייד רעביא טקראטש

 ן'אעהטָארָאד ןופ עדער רעזעיד ןופ טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו ,ָאינעדרַאק

 -ייז טייצ רעכיילג וצ טָאה ,סמרָא ענייז ןיא ןעטלאהעג ן'אדניצול רעמיא ךָאנ

 רעד ייב סולשטנע םעד טימ ,ן'ָאדנַאנרעפ ןָאד ףיוא טלעטשעגנָא ןעקילב ענ

 ןעגעג ןעביולרע ךיז טעוו רעזעיד רעכלעוו ,ננונעוועב רעכילדנייפ רעטסעדנימ

 - ןעלעוו עכלעוו ,עלַא ןענעג ןוא םהיא ןעגעג ןעלעטש וצ תוחכ עֶלַא טימ ךיז ,םהיא

 ןעזעיד ןיא ךָאד .ןעבעל סָאד ןעטסָאק םהיא לָאז סָאד ןעוו וליפא ,ןעפלעה םהיא

 ןוא רעכילטסייג רעד ךיוא ןוא דניירפ ס'ָאדנַאנרעּפ ןָאד ךיז ןעבָאה קילבנעגיוא

 ןפיפא ןוא ןעטימ ןיא טגעלעג ,ןעגעגוצ ןעוועג עלַא ןענייז עכלעוו ,רעבראב רעד
 ןעבָאה עלַא .דנעה עטגעלרעפ טימ ןעבעילבעג טינ זיא ָאשטנאס רעכילרהע רעד

 וצ ןעטעבעג םהיא ןעבָאה ןוא ן'ָאדנַאנרעּפ ןָאד םורעה טלעטשעגמורעה ךיז
 טלעפייווצעג טינ ןעבָאה ייז יו --- ןעוו ןוא ,ןערהערט ס'ַאעהטָארָאד ףיוא ןעטכַא

 ,ןעשיוט וצ טינ ןעגנונפָאה ערהיא ,טגָאזעג טָאה יז סָאו ,תמא זיא סעלַא --

 א ךרוד רָאנ ,לַאפוצ ןעזיולב ַא ךרוד טינ זיא סע זַא ,ןעקנעדעב וצ ןרעדנָאז

 ,טרָא ןַא ףיוא טנעגעגעב ךיז ןעבָאה ייז סָאד ,לעמיה ןופ גנוקיש עטמיטשעב
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 -טסייג רעד טָאה םעד רעסיוא .טעטרַאוװרע גינעוו רחעז סע ןעבָאה ייז ואוו

 טעוװ ,טדיוט רעד רעסיוא ךאז ןייק סָאד ,ןעקנעדעב וצ ןעבענעג םהיא רעכיל

 ןופ ףרַאש רעד ןעװו וליפא ןוא ,ן ָאינעדרַאק ןופ ן'אדניצול ןעדייש ןענעק

 .קיִלג ַא ריפ טדיוט םעד ןעטלַאה ייז ןעלעוו ןענערט ייז טעוו דרעוװש םעד

 -רעפ טול םהיא ןופ ךיז טרעדרָאפ ןייז טינ שרעדנַא ןיוש ןעק סע יװ ױזַא

 -ניהטומ-לעדע ןייז ןעגייצ ,ןעקראטשרעביא ןיילא ךיז ,לָאז רע סָאד ,דנַאטש

 -פעוװ ,קילג סָאד ןעטינעג רַאֶאֹּפ סעזעיד ןעליוו ןעטוג ן'טימ ןעזָאל ןוא טייק
 -נעוו וצ ןעטעבעג ךיילגוצ םהיא טָאה רע .טרעשעב ייז טָאה לעמיה רעד םעכ
 רעדָא ענייק ?ייוו ,ן'אעהטָארָאד ןופ טייהנחעש יד ףיוא ןעקילב ענייז ןעד

 -בַארטעב רע לָאז ןַאד ןֹוא ; רחיא וצ ןעכיילג יז ןענעק ןעיורפ עגינעוו רָאנ
 רַאפ ;עבעיל עכילנהעוועגרעסיוא רהיא ןוא םייקנעגָאלשרעדעינ רחיא ןעט

 סְּלַא ןעלדנַאה ליוװ רע ןעוו סָאד ,ןעסעגרעפ טינ רעבָא רע ףרַאד ןעכַאז עלַא

 טוהט רע ןעוו ,טרָאװ סענעבעגענ ןייז ןעליפרע רע ףרַאד ,טסירק ןוא ןַאמלעדע

 ןופ ביול םעד טנעידרעפ ןוא טָאג ןענעג טכילפ ןייז ףךיילגוצ רע טליפרע סע

 -ַאוצ טייקכילרהע ןוא טייהנהעש סָאד ,ןעסייוו עכלעוו ,ןעשנעמ עלדע עֶלַא

 רעד וצ דנַאטש ןעטסגירדעינ םעד ןופ ןערעוו וצ ןעביוהרע ןענעידרעפ ןעמ

 ריפ דובכימוא םוש ןייק ןהֶא ,טייקסיורנ רעכילשנעמ ןופ עפוטש רעטסכעה

 ןייק ףיֹוא ןעק ןעמ סָאד ןוא ,הגרדמ ןייז וצ יז טביוהרע רעכלעוו ,ןעגינעי םעד |

 טכנַאמ רעד רעטנוא ךיז טםיִנ רע ןעוו ,ןעבָאה טםינ לעביא-ריפ ןייק ןעשנעמ

 -ַאה ןעננורעלקרע עזעיד וצ .ָאטינ דניז ןייק ייברעד זיא סע ןעוו ,עבעיל ןופ

 ןָאד סָאד ,ערָאלק עכלעזַא ןוא ענייפ עניױױזַא ךָאנ ןעבעגעגוצ ערעדנַא יד ןעב

 ןיא ,לעדָא ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רע סָאװ םעד ףיוא גידנעקוק טינ ,ָאדנַאנרעפ

 עכלעוו ,ןעטײהרהַאװ יד ןופ ןעגייצרעביא ןעזָאלעג ךיז טָאה ןוא ךייוו ןערָאװעג

 ,ןעכייצ םוצ ,טלָאװעג טלָאװ רע ןעוו וליפא ןענעקיילבָא טנעקעג טינ טָאה רע

 טאה ,ן ַאעהטָארָאד וצ טניינענבָארעה ךיז רע טָאה ,ןעבענעגכַאנ טָאה רע סָאד

 טסָאּפ סע ,עטבעילעג ןיימ ,ףיוא העטש , : טגָאזעג טָאה ןוא ןעמונעגמורעה יז

 ןיימ רעביא טלהעפעב עכלעוו ,סיפ עניימ וצ ןענעיל לָאז י ד סָאד ,טינ

 ןעזעיועב טינ ,טצעי גָאז ךיא סָאװ ,סָאד רעהַא זיב בָאה ךיא ןעוו .ץרעה

 רעהירפ לָאז ךיא סָאד ,טָאנ ןופ טמיטשעב ןעוועג טכיילעיפ זיא סע ,טַאהט ךרוד

 ירעל לָאז ךיא םוא ,עבעיל ןוא טייהיירט רעצנַאג ןייד ןופ טנייצרעביא ןערעוו

 ךיא ןרָאצ ןיא םינ רהעמ ייז .טסנעידרעפ וד יו ףיוה ױזַא ןעצעש וצ ךיד ןענ -

 עכילהייצרעפנוא ןיימ רעביא ןוא גנולדנַאה עטכערעגנוא ןיימ רעביא ,ךיד טעב

 *רעטנוא ךימ םָאה עכלעוו ,טכַאמ עגיבלעז יד עדַארג ןעד ; ריד וצ גנוטכַארעפ
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 ךיז םוא ,יירטנוא ןייז ריד לָאז ךיא סָאד ,טכַאמעג טָאה ,ריד רעטנוא ןעפרָאו

 ןעניוא יד ןיא ןעקוק רָאנ וטסלָאז טייהרהַאוו יד זיא סָאד זַא ,ןענייצרעביא וצ

 ןעקילב ערהיא ןיא --- אדניצול רענעדעירפוצ ןוא רעכילקילג טצעי רעד ןופ

 טצעי טָאה יז יו ױזַא .רעלהעפ ןיימ ןופ ןעננוגידלושטע יד ןעניפעג וטסעוו

 ,סעלַא ןענופעג ריד ןיא בָאה ךיא ןוא גנַאלרעפ רהיא ןופ לעיצ סָאד טכיירגרעד

 טימ רעכיז ןוא ךילקילג ןעבעל ןערהָאי עגנַאל יז געמ ,ןעקילגעב ךימ ןעק סָאװ

 ױזַא ךיוא רימ לָאז רע סָאד ,לעמיח םוצ ןעטעב ?לעיו ךיא ןוא ,ן'ָאינעדראק רהיא

 יז רע טָאה רעטרעוו עזעיד טימ ".ןעציזעב ן'ַאעװטָארָאד ערעייהט ןיימ גנַאל

 ןייז טנעלענוצ טייקכילטרעצ ?עיפ יױזַא םימ טָאה ןוא טמרַאעגמוא רעדעיוו

 -הערט יד ןעטלַאהקירוצ טנעקענ עחימ טימ רָאנ טָאה רע סָאד ,רערהיא וצ קַאב

 ןייז ןופ תודע עגיטכיר סלַא ,ןעסעילפ ןעמהענ טלָאװעג ןיוש ןעבָאה עכלעוו ,ןער

 םורעה ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,עלַא ןוא ָאינעדרַאק ,אדניצול ,עבעיל ןוא הטרח

 ןעבָאה ייז ןוא ,ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ ןערהערט ערעייז ןופ ךיז ןעבָאה ,ייז
 םענעגייא רעייז רעביא יד ,ןערהערט ערעייז ןעפיול יירפ ןעזָאלעג עֶלַא טעמב
 ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ ןעמ סָאד ױזַא ,קילג ס'נערעדנַא יד רעביא ענעי ןוא קילג

 ַאשטנַאס וליפא ,קילגנוא ןעסיורג ַא ןופ ןעלַאפעב ןערָאװעג ןענייז עלַא ייז סָאד

 טָאה רע סָאד ,ןעוװעג הדומ רעטעּפש טָאה רע ךָאד ; טנייוועג ךיוא טָאה ָאצנַאּפ

 -ימָאקימ ןיגינעק יד ןעוועג טינ זיא ַאעהטָארָאד סָאװ ,רעבירעד טנייוועג רָאנ

 טעטרַאוװרע טָאה רע רעכלעוו ןופ ןוא ,ןעטלַאהעג יז טָאה רע עכלעוו ריפ ,אנָאק

 ,ןעקילג עסיורג עכלעזַא

 .גנַאל טייצ א טרעיודעג ךָאנ ןעבָאה גנורעדנואוודעפ יד ןוא ןייוועג סָאד
 ס'ָאדנַאנרעפ ןָאד וצ ןעפרָאװעג ךיז אדניצול ןוא ָאינעדרַאק ןעבָאה םעד ךָאנ
 ,טגייצעג ייז טָאה רע עכלעוו ,טייקסטוג יד ריפ טקנַאדעג םהיא ןעבָאה ןוא סיפ

 ייז רעטרעוו ןייק ןעניפעג טנעקעג טינ טָאה רע סָאד ,דייר עגולק עכלעזַא טימ

 סָאד ,ןעוועג ןיא ,ןָאהטעג טָאה רע סָאװ ,ךַאז עגיצנייא יד ןוא ,ןרעפטנע וצ
 -ָאד ךָאנרעד טָאה רע .ןעמונעגמורעה ךילטרעצ ןוא ךילבעיל רהעז ייז טָאה רע
 ןעזעיד ףיוא ןעמוקעג זיא יז ױזַא יו ,ןעלהעצרע וצ םהיא ןעטעבענ ן'ַאעהטָאר
 -לישעג םהיא טָאה יז ןוא .טרָא-סטרובעג רהיא ןופ טייוו ױזַא זיא רעכלעוו ,טרָא

 -עדרַאק רעהירפ ןיוש טָאה יז יוװ ,ןעסינעגעגעב עכילקילננוא ערהיא עֶלַא טרעד

 סָאד ,קַאמשעג ?עיפ ױזַא טימ רעבָא רעטרעוו עגינעוו טימ ,טלהעצרע ן'ָאינ
 םעד טימ טרעהעגוצ רהיא ןעבָאה רעטיילגעב ענייז יו טוג ױזַא ָאדנַאנידרעפ ןָאד
 -עק וצ ןערעהוצ רעגנעל ךָאנ רהיא ןעשנואוועג ןעבָאה ןוא ןעגינגרעפ ןעטסערנ
 טָאה םהיא טימ סָאװ ,טלהעצרע טייז ןייז ןופ ןַאד טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד .ןענ
 ןענופעג םיזוב ס'אדניצול ןיא טָאה ןעמ יו םעדכָאנ ,טדָאטש רעד ןיא טריסַאּפ
 ,ןערעװ טינ ענייז ןעק יז סָאד ,טרעלקרע טָאה יז ןעכלעוו ןיא ,רעיּפַאּפ סָאד
 -ענ יז טָאה רע סָאד ,ןעוועג הדומ טָאה רע .ן'ָאינעדרַאק וצ טרעהעג יז לייוו
 רעטלע ערהיא ןעוו ,ןָאהטעג יקַאט סע טלָאװ רע סָאד ןוא ,ןעגניירבמוא טלָאוװ

 ךָאנ ןיא רע סָאד ,טגָאזעג טָאה רע .טרעטשעג טיג םעד ןיא םהיא ןעטלָאװ
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 ןעטרַאװ וצ קנאדעג םעד טימ ,ןרָאצ ןוא עדנַאש טימ ןיוה ןופ סיורעה םעד

 ןעטייוצ םעד ףיוא ;ןעמהענ וצ עכאר םוא טייחנעגעלעג ערעמעווקעכ א ףיוא

 רהיא ןופ ןערָאװעג ןערנואושרעט ןיא אדניצול םאד ,טרעהעג רע טָאה גָאט

 ךָאנ .ןעגנאגעג ןזיא יז ןיהואוו טסואועג טינ טָאה רענייק ןוא ,זיוה ט'רעטָאפ

 ,רעטסילק א ןיא ףיז טניפעג יז טאד ,ןערחאפרע רע טאה ןעטאנַאפ ענינייא

 טעוו יז ןעוו ,ןענניירברעט וצ טרָאד ןעבעל רהיא ,טולשטנע ןעמסעט םעד טימ

 ,טרעהענ סָאד טָאה רע יװ דלַאב יֹױזַא .יורפ ס'אינעדראק ןערעוו ןענעק טינ

 קעוַא ,םחיא ייב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעטייר יירד ןופ גנוטיילנעב ןיא רע ןזיא

 ןעדעימעגסיוא רעבָא טָאה רע ,ןעטלַאהעגפיוא ךיז םאה יז ואוו טרָא םעד וצ

 רע סָאד ןערהאפרע טעוו ןעמ ןעוו ,טינ לָאז ןעמ םוא ,רהיא ראפ ןעזייוו וצ ךיז

 ןייא טָאה רע טלָא .ןענַאלּפ ענייז רַאט רעטסיולק םעד ןיא ןעטיה ךיז ,ָאד זיא

 ןענופעג ריהט-רעטסילק יד םטָאה רע ןעוו ,טייהנעגעלעג יד טראוועגבא גָאט

 ןייב ךאו סלַא ןעזָאלעגרעביא רעטיילנעב ענייז ןופ ייווצ רע טָאה ,ןעפָא
 "ניצול ןעכוז וצ םוא ,רעטסיולק ןיא ןיירעה ןעטירד םעד טימ זיא ןוא רעיוהט

 "ער ןוא נידנעהענמוא ,גנַאגנרוד םעד ןיא ןעמַארטענ ןעבָאה ייז עכלעוו ,ן'אד

 ,ןעניזעב וצ ךיז טייצ קילבנעניוא ןייא רהיא גידנעבעג טינ .ענַאנ א טימ גידנעד

 טנעקעג טָאה ןעמ ואוו ,טרָא ןַא ןיא טכַארבעג ןוא ןעמונעגנָא יז ייז ןעבָאה

 טנעקעג רע טָאה סעלַא סָאד .ןערהיפוצקעווַא רעטייוו יז ןעגנוטיירעברָאפ ןעכַאמ

 רעד ןופ טייו ךיז טניפעג רעטסיולק סָאד ?ייוו ,רהאמענ ןהֶא ןערהיפסיוא
 דלַאב ױזַא סָאד ,טלהעצרעד רעטייוו טָאה רע .דנעגעג רעמאזנייא ןַא ןיא טדָאטש

 ַא ןיא ןעלאפעגנ יז זיא ,טכאמ ןייז ןיא זיא יז סָאד ,ןהעזעג טָאה אדניצול יו

 וצ ןעמוקעג רעדעיוו זיא יז סאו ,קילבנעניוא םעד םייז ןוא ,טכַאמנוא עמעיט

 ,טרָאװ ןייק טדערעג טינ ןוא טנייוועג ןוא טצפיזעג גידנעטש יז טָאה ,ךיז

 זיב ןעמוקענ ייז טימ ךילדנע יז זיא גידנענייוו ןוא טרָאװ ןייק גידנעדער טינ

 ייז ואוו ,לעמיה א יו ןעטכארטעב טצעי ןומ רע עכלעוו .עמשטערק רעזעיד וצ
 .ןעטייקניטיירטש עשידריא ערעייז וצ עדנע ןא ןענומעג עדייב ןעבָאה
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 .37 לעטיּפַאק

 אנָאקימַאקימ ןיסעצנירּפ רעטמהירעב רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ גנוצעזטרָאפ
 .ןעגנוריסַאּפ ענהעש ערעדנא ןוא

 ןעטספעיט םעד טימ טדערעג ָאשטנַאס טָאה סעלַא סָא ש

 עלַא סָאד ,ןעהעזעג טָאה רע לייוו ,ןעצרעה ןייז ןופ ץרעמש

 וצ ןערָאװעג ןענייז טפַאשפַארג יד ףיוא ןעגנונפַאה ענייז

 יד סָאד ןוא ,ךיור ןיא ןעננַאנענפױא ןענייז ןוא רעסַאװ 1

 ַאעהטָארָאד ַא ןיא טלעדנאוורעפ ךיז טָאה ָאנַאקימָאקימ ןיסעצנירּפ עכילבעיל

 ןעפָאלשעג גיהור זיא ררעה ןייז דנערהעוו ,ָאדנַאנרעפ ןָאד ַא ןיא זעיר רעד ןוא

 אעהטָארָאד .ןעמוקעגרָאפ זיא ָאד סָאװ ,ךאז ןייק ןופ טמיורטענ טינ טָאה ןוא

 ךילקריוו טציזעב יז ביוא רעדָא םיורט ןיא ןיא יז ביוא ,טסואווענ טינ טָאה

 ךייא ױזַא ןוא טרַא ן' ַאזַא ףיוא טלהיפעג ךיוא טָאה ָאינעדרַאק ; קילנ רהיא |

 רע סָאד ,עדָאנג יד ריפ ?עמיה םעד טקנַאדעג טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד ,ַאדניצוכ

 ןיש טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ענַאל רעטכולפרעפ דעד ןופ טעטערענ םהיא טָאה

 רערעדעי ,טרָאװ ןייא טימ .ערהע ןייז ןוא קילג ןייז ןערעילרעפ וצ ןעטלַאהעג

 ןוֿפ זָאלסיױא םעד ןופ ןעגינגרעפ טָאהעג ןוא טיירפעג ךיז טָאה עמשטערק ןיא

 "ידנעטשרעפ סלַא טָאה רעכילטסייג רעד .סענעהע-דרעפ ןוא גנולקיוורעפ עזעיד

 -עג ןעדעי טָאה ןוא ןעכַאמ וצ רָאלק גירעהעג סעֶלַא ױזַא יו טסואוועג ןַאמ רעג

 רעבָא ךיז טָאה ןעמעלַא רַאפ רהעמ ,לעיצ ןעטכייררע םעד וצ קילג ןעשנואוו
 -רעפ רהיא ןעבָאה רעכילטסייג רעד ןוא ָאינעדרַאק ןעד ,ןיהטריוו יד טיירפעג

 -לעוו ,קזיה ןוא ןעדָאש ןעדעי ריפ ןעלהָאצעב וצ דנַאה רעלופ ַא טימ ןעכָארּפש

 ,טכאמעגנָא טָאה טָאביק ןָאד עכ

 "נוא ןוא גירעיורט ,טגָאזעג ןיוש יו ,ןעוועג זיא אצנאּפ ָאשטנַאס רָאנ

 ,ןררעה ןייז וצ ןעגנַאנעגניירעה ענעימ רעטנרָאזרעפ א טימ זיא ןוא גיהטומ

 -עג-רעיורט ררעה ,ונ, .טכַאװעגפיױוא ןעצנַאג ןיא ןעוועג עדארג זיא רעכלעוו
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 ױזַא ןעפָאלש רעטייוו גיהור רחיא טנעק טצעי , ,טנָאזעג רע טָאה ,"טלאטש

 -וצ רעדָא ןעזעיר ןעטדיוט וצ ןערעמיקעב טינ ףךיז ןוא טליוו דהיא יו גנַאל

 ,"ייברַאפ ןוא סיוא זיא םעלא ןעד ,דנַאל רהיא וצ ןיסעצנירּפ יד ןענניירבוצקיר

 בָאה ךיא ןעד, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה ,"ױזַא ךיוא ןיימ ךיא ,

 ,ףּפמַאק ןעטסנידריווקרעמ ןוא ןעטסכילקערש םעד ןענאטשעב זעיר םעד טימ

 -- } סַאצ -- קַאה ןעניצנייא ןַא טימ ; טאהעג ןעבעל ןיימ ןיא בָאה ךיא סָאװ

 ןעסָאשעגסיורעה םהיא ןופ טָאה סע ןוא ,דרע רעד ףיוא ןעניולמענ ּפָאק ןייז זיא

 ."דרע רעד רעכיא טמָארטשעגנ ןעטלָאװ ןעכייט עצנַאנ יו ױזַא טולב עסַאמ ַא

 ;ַָאשטנַאס טנָאזעג טָאה ,"ןייוו ןעהטיור ןופ ןעכייט : רעסעב טגָאז,

 -רעד רעד סָאד -- ,טינ ךָאנ סע טסייוו רחיא ןעוו --- ,ןעגָאז ךייא זומ ךיא ןעד ,

 .,טולב סָאד ןוא ,לעגָאל-נייװ רעטרעכעלעגכרוד א ןעוועג זיא זעיר רענעגָאלש

 רעד ןוא ,ךיוב ןייז ןיא ןעטלַאהטנע טָאה רע עכלעוו ,ןייוו ןעטיור רעמע סקעז

 ןוא ,טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג ךימ טָאה עכלעוו ,רוה יד זיא ּפָאק רעטקַאהעגבָא

 ,"רעדנַאנַא טימ סעלַא ןעּפַאב לָאז לעווייט רעד

 טזיב .טָאכיק ןָאד טנָאזעג טָאה "4 שנעמ רעשירַאנ ,וד טסרעדיולּפ סָאװ,

 "? ָאשטנַאס ,ןעניז ןייב וד

 טעװ ןַאד , ,טשטנַאס טגָאזעג טָאה ,"ררעה ןיימ ,ןיימ ףיוא רָאנ טהעטש ,

 סעלַא ןעלעוו רימ סָאװ ןוא טכַאמעגנָא ָאד טָאה רחיא סָאװ ,ןהעז ןיוש רהיא

 ץנאג א ןיא טלעדנאוורעפ ךיז טָאה ןינינעק יד סָאד ןוא ,ןעלהָאצעב וצ ןעבָאה

 -אז ערעדנַא עכנאמ ךָאנ ןוא ,אעהטָארָאד טסייה עכלעוו ,עמַאד עכילנהעוועג

 ייז טעו רהיא ןעוו ,ןערעדנואוו ןיוש ףךייא םעוו רהיא עכלעוו רעביא ,ןעכ

 | ."ןהעז
 ןָאד טרעפטנעעג טָאה ,"ןרעדנואוו טינ סעלַא סָאד רעביא ךימ לעוװ ךיא,

 ,לָאמ םעטצעל ןיוש ריד בָאה ךיא סָאד ,ןרעניארע ךיד טסעוװ וד ןעד ; טָאכיק

 רעטיול זיא טריסַאּפ ָאד סָאװ ,סעֶלַא ןזַא ,טגָאזעג ,ןעוועג ָאד ןענייז רימ סלַא

 ךיוא לָאמ סעזיד זיא סָאד ןעוו ןייז טינ רעדנואוו ןייק טלָאװ סע ןוא ,יירעביוצ

 ."ױזַא

 סע ןעוו, ,ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה ,"ןעביולג ךילקריוו ךיא טלָאװ סָאד,

 -עג ךימ טָאה ןעמ רעכלעוו טימ ,עקעד רעד טימ ןעגנַאגעגוצ ,ךיוא ױזַא טלָאװ

 ןעמוקעב יז בָאה ךיא ןרעדנָאז ,ױזַא ןעוועג טינ סָאד ןיא סלָאמַאד ; טקעד

 /רעכלעוו ,חטריוו רעד יו ,ןעהעזעג בָאה ךיא ןעד ; תמא ןַא ףיוא ןוא ךילקריוו

 טפַארק טימ טָאה ןוא קע ןייב עקעד יד ןעטלַאהעג טָאה רעיה טנייה ךָאנ זיא
 ; טסולגעג טָאה ץרַאה ןייז לעיפ יו ןעטפול ןיא טרעדיילשעגנ רימ טסול טימ ןוא
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 ןיב ךיא םוד יו --- רימ טכוד ,ייז ןעק ןעמ ןוא עטייל יד טהעז ןעמ ןעוו ןוא

 ןוא קילגנוא רעטיול ןרעדנָאז ,יירעביוצ םוש ןייק ןעוועג טינ זיא ָאד זַא--

 | ,"ןעּפיר יד ןיא ּפעלק עקרַאטש

 -ַאמ טינ סע טעוװ טָאנ , ;טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה "! טייהמוד זיא סע,

 סָאװ ,ןהעז דלַאב ךיא לעװ ,ןעמוקסיורעה רָאנ ךימ זָאל ןוא ןָא ךימ דיילק ,ןעכ

 ."טסדער וד עכלעוו ןופ ,ןענייז סָאד ןעננולדנַאװרעפ ןוא םישעמ ַא ריפ

 רע סָאװ טייצ רעד ןיא ןוא ,רעדיילק ענייז טגנַאלרעד םהיא טָאה ָאשטנַאס

 ערעדנא יד ןוא ן'ָאדנַאנידרעפ ןָאד רעכילטסייג ועד טָאה ,ןָאהטעגנָא ךיז טָאה

 טָאה יז עכלעוו טימ ,ךַאלציּפש יד ןופ ןוא ן'תעגושמ ס'טָאכיק ןָאד ןופ טלהעצרע

 ןעכלעוו ףיוא ,זלעפ-רעמוק םעד ןופ ןעגירקוצרעטנורעה רהיא םוא טנעידעב ךיז

 םהיא טָאה עטבעילעג ןייז ?ייוו ,תולג טכירעגבָא ךָאנ גנוניימ ןייז ךָאנ טָאה רע

 עכלעוו ןופ ,ןעסינעגעגעב עַלַא טעמכ טלהעצרע ףיוא ייז טָאה רע ,טעטכַארעּפ

 גינעוו טינ ןעוועג םעד רעביא ןענייז ייז ןוא ,טעטכירעב םהיא טָאה ָאשטנַאס

 תענושמ יד זיא ןרעדנַא ןעדעי יו ייז לייוו ,טכַאלעג ןעבָאה ןוא טרעדנואוורעפ

 ןעוו ןענייז סָאװ ,ן'תעגושמ ערעדנַא עלַא יו רענדָאמ ןעמוקעגרָאפ רעטיר םעד ןופ

 עכילקילג יד סָאד ,טגָאזענ טָאה רעכילטסיינ רעד .ּפָאק עטקיררעפ ַא ןיא ןיירעה

 רעטייוו םהיא ןרעדניה טצעי רהיא טעוװ עגאל ס'ַאטעהטָארָאד ןיא גנורעדנע

 עיינ ןעקנעדעב זומ ןעמ סָאד ןוא ןַאלּפ ןייז ןערהיפוצסיוא ןייז וצ גיפליהעב

 -עגנָא ךיז טָאה ָאינעדרַאק .םייהַא ןעגניירבוצקירוצ רעטיר םעד םוא ,ןעלטימ

 -עגרָאפ טָאה ןוא ,ןַאלּפ םענעביוהעגנָא םעד ןערהיפסיוא ןעפלעה וצ ןעגָאלש

 .עלָאר ס'ַאעהטָארָאד ןעמהענרעביא ייברעד לָאז אדניצול סָאד ,ןענָאלש

 זומ ַאעהטָארָאד ,םינ טהעג סָאד , ,ָאדנַאנרעפ ןָאד טגָאזעג טָאה ,"ןיינ ,

 םעד ןופ טרָא רעד ןעוו ןוא ,רעטייוו ןעלעיּפש עלָאר ענעמונעגרעטנוא ערהיא

 סעּפע ןענינגרעפ ןעכַאמ רימ סע טעוװ ,רעיה ןופ םייוו וצ טינ זיא רעטיר עטוג

 | ."גנולייה ןייז ריפ ןָאט וצ

 .רעכילטסייג רעד טגָאזעג טָאה ,"עזייר ;ָאט ייווצ רָאנ זיא סָאד,

 ,ָאדנַאנרעפ ןָאד טרעפטנעעג טָאה ,"רהעמ ןייז וליפא לָאז סע ןעוו ןוא,

 ."ךַאז עטוג ַא ןָאהט וצ םוא גנַאל וצ ןייז טינ געוו רעד ךָאד רימ טעוו,

 ןיא ןָאהטעגנָא ןעטָארטעגסיױרעה טָאכיק ןָאד זיא קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא

 ,םרֶא ן'פיוא דליש םעד ,ּפָאק ן'פיוא טוה ןעטּפַאלקוצ ס'ָאנירבַאמ ,םרָאפ רעלופ

 יד ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד ,עקיּפ ןייז ףיוא רעדָא עקניבוד ןייז ףיוא טציטשענ ןוא

 טלַאטשעג ענדָאמ יד רעביא טניוטשרע רהעז ןערָאװעג ןענייז ןעררעה ערעדנַא

 ןעפַאװ ענעבילקעגנעמַאזוצ יד טימ ,טכיזעג ןעסַאלב ,ןרעגָאמ ,ןעגנַאל םעד טימ
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 גנוטרַאװרע רעלופ טימ ןענעיוושעג ןעבָאה עלַא ןוא ,ענעימ רעטסנרע רעד ןוא

 רעגיטכיוו ַא טימ ןוא טסנרע לעיפ טימ טָאה רע .ןענָאז טעוו רע סָאװ ןערעה וצ

 -רליש ןיימ , : טגָאזעג טָאה ןוא ן'ַאעהטָארָאד ענהעש יד ףיוא טקילבעג ענעימ

 -רעפ ןיא טייהנעבאהרע רעייא סָאד ,יורפ ענהעש ,טעטכירעב רימ טָאה רענערט

 ןוא ןיגינעק ַא ןופ ןעטיבעגנרעביא ךיז טָאה רהיא סָאד ןוא ןערָאװעג ןעדנואווש

 עכילנהעוועג ַא ףיוא ,ןעוועג רעהַא זיב טייז רהיא סָאװ ,ןירעשרעה עסיורג ַא

 -טסניק-צרַאוװש ןייז ןופ ?העפעב םעד ףיוא ןעהעשעג זיא סָאד ןעוו .יורפגנוי

 .טינ רימ ןופ טלָאז רחיא סָאד ,טכרופ סיוא ,רעטָאפ רעייא ,טעטסעיַאמ רעשירעל

 רע סָאד ,ןענָאז ךייא ךיא זומ ,ףליה ענידלוש ןוא עניהטיונ יד ןענירק ןענעק

 ןייז ןופ תיב-ףלא םעד וליפא ןענַאטשרעּפ טינ טָאה רעדָא םינ טהעטשרעפ

 ; עטכישעג-רעטיר יד ןיא טנעװַאהעב טכעלש רהעז ןַײז זומ רע סָאד ןוא טסנוק

 ןעזעלעג ייז בָאה ך י א יו ,ןעזעלעג טָאהעג עזעיד טלָאװ רע ןעוו ןעד

 "עוו ,רעטיר ערעדנַא יו הרוש רעדעי ןיא ןענופעג רע טלָאװ ,םרידוטשעג ןוא

 ןעד .ןעכאז רערעווש ךס ַא טרהימעגסיוא ןעבָאה ,ןיב ךיא סלַא עטמהירעב רעגינ

 יו ןייז וליפא לָאז רע ןעוו ,לעזעיר ַא ןעקַאהוצ סע זיא ךַאז עסיורג ַא ריפ סָאװ

 ינטש ענינייא רַאפ טשרע ךימ בָאה ךיא ןעוו טפיוהרעביא ? ףערפ ןוא טסיירד

 ,ןענָאז טינ לָאז ןעמ םוא ,ןענייווש לע ךיא ךָאד .... ןענָאלשעג םהיא טימ ןעד

 ןופרעד טעוו ,ןעכַאז עֶלַא ףיוא טקעד עכלעוו ,טייצ יד רעבָא : ןעניל גָאז ךיא זַא

 ."ןעקנער ןעטסעדנימ םַא ןופרעד טעוװ ןעמ ןעוו ,ןעדער

 ,"זעיר א טימ טינ ןוא ןעגָאלשעג ךיז רהיא טָאה ןעלגָאליניײװ עניימ טימ ,

 ןעגייווש ןעסייהעג רעבָא םהיא טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד ,הטריוו רעד טנָאזעג טָאה

 רעטייוו טָאה טָאכיק ןָאד ןוא ,דייר ענייז ןעכערברעטנוא טינ ן'טָאניק ןָאד םוא

 סָאד ,ןיסעצנירּפ ענעסיוטשרעפ ןוא ענעבַאהרע ,ָאזלַא גָאז ךיא , : ױזַא טגָאזעג

 ןעמונעגרָאפ ןָאזרעּפ רעייא ןופ גנולדנַאװרעפ עזיד טָאה רעטָאפ רעייא ןעוו

 םהיא ףיוא רהיא טְלָאז ,טנהָאמרעד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעכאזרוא ענעי םיוא

 ןיימ עבלעוו ךרוד ,דרע רעד ףיוא רהאפעג ןייק ָאטינ זיא סע ןעד ,ןעקוק םינ

 געט ענינייא ןיא ךיא ?עוו םהיא טימ ןוא ,געוו ןייק ןעכַאמ ןענעק טינ לָאז דרעווש

 ןעצעזפיורעה רעדעיוו ךייא ןוא סיפ ענייז רַאפ ּפָאק םעד ןעגעל דנייפ רעייא

 ."ּפָאק ן'םיוא ףיירגינעק רעייא ןופ ןיורק יד

 -טנע ןַא טעטראוורע טָאה ןוא ןערָאװעג ןעגיוושטנע טָאכיק ןָאד זיא ָאד

 ָאדנַאנרעפ ןָאד סָאד ,טסואוועג טָאה יז יוװ ױזַא .ןיסעצנירּפ רעד ןופ רעפ

 טעוו ןעמ זיב גנַאל ױזַא ןעלעיּפש עלָאר רהיא לָאז יז זא ,טגנַאלרעפ טָאה

 טסנרע ןוא גידנעטשנא םהיא יז טָאה ,םייחא ךיז וצ ןענניירב ן'טָאכיק ןָאד
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 -עיורט רעד ןופ רעטיר רעשידלעה ,טרעלקרע ךייא טָאה סָאװ רעד , : טרעפטנעעג

 רעדנַא ןַא ןערָאװעג ןיב ןוא טלעדנַאװרעּפ ךימ בָאה ףיא סָאד ,טלַאטשעג רעגיר

 יד ךָאנ טנייה ןיב ךיא ןעד ; תמא םעד טגָאזעג טינ ךייא טָאה רעד ,ןאזרעּפ

 עכילקילג עסיוועג סָאד ,טינ .ןעקייל ךיא .ןעוועג ןעטכענ ןיב ךיא סָאװ ,עגיבלעז

 ןיימ ךָאנ טרעסעברעפ יז ןוא ענַאל ןיימ ןיא גנורעדנע ןַא טכַאמעג ןעבָאה עלעפוצ

 ףךיא עכלעוו ,יד ןייז וצ טרעהעגפיוא טינ ךָאנ ךיא בָאה רעבירעד רעבָא ; שגואוו

 -נאדעג עגיבלעז יד ןעבָאה וצ טרעהעגפיוא טינ ךיוא בָאה ךיא ןוא ,ןעוועג ןיב

 טפַארק יד ףיוא ךיז ןעיורטרעפ וצ ךילמענ ,טַאהעג רעמיא בָאה ךיא עכלעוו ,ןעק

 רעייא -- רעדעיוו ָאזְלַא טזייוו .םרֶא ןעניטכעמלַא ןוא ןעקרַאטש רעייא ןופ

 ַא ריפ םהיא טלַאה ןוא ;ןערָאבעג ךימ טָאה סָאװ ,רעטָאפ םעד וצ עדַאנג

 ןענופעג טפַאשנעסיװ ןייז ךרוד טָאה רע ?ייוו ,ןַאמ ןעגידנעטשרעפ ןענולק

 ןהֶא ןעד .ןעדייל עניימ ןופ ןעיירפעב וצ ךימ לעטימ טערעכיז ןוא סעטכייל ַאזַא

 לָאמנייק ךיא טלָאװ --- ,טגייצרעביא ךיא ןיב ןופרעד --- ,ררעה ןיימ ,ךייא

 רעטסגיטכיר רעד זיא סָאד זַא ןוא ,טצעי ןיב ךיא יו ,ךילקילג ױזַא ןערָאװעג טינ

 ןעבָאה רימ .ןעגייצעב ןענעק ,ָאד טצעי ןענייז עכלעוו ,ןעררעה יד ןעלעוו ,תמא
 רימ ?ייוו ,געוו ןיא ןהעגוצסיורעה ןעגרָאמ יו ,ןָאהט וצ טשינ רָאנ רעטייוו ָאזלַא

 ןעכילקילג םעד טפערטעבנַא סָאװ ןוא ,ןעמוק טייוו טינ טנייה ןיוש ךָאד ןענעק

 ןעשידלעה רעייא וצ ןוא טָאג וצ רעביא םהיא ךיא זָאל ,ךַאז רעזנוא ןופ ףוס

 ,"הטומ

 טגידנעעג טָאה יז סלַא ןוא ,אעהטָארָאד עגולק יד טדערעג טָאה ױזַא

 זומ טצעי , .ן'ָאשטנַאס וצ ןרָאצ טימ טעדנעוועג טָאניק ןָאד ךיז טָאה ,ןעדער

 רעטסערג רעד טזיב וד סָאד  ,טגָאזעג רע טָאה ,"ָאשטנַאס ,ןעגָאז ריד ךיא

 טציא טינ רימ וטסָאה ,ץענייש-יצרא וד ,רימ גָאז .ןעינַאּפש ץנַאג ןיא שטַאגנוי

 לעריימ ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאוװרעּפ זיא ןיסעצנירּפ עזעיד זַא ,טגָאזעג טסנרע
 בָאה ךיא ,ביולג ךיא יו ,ןעכלעוו ,ּפָאק רעד סָאד ןוא ,ַאעהטָארָאד ןעמָאנ ן'טימ

 ןוא ,ןערָאבעג ךיד טָאה סָאװ ,רוה יד ןעוועג זיא ,זעיר א ןופ טקַאהעגנבָארעה

 ,טייהנעגעלערעפ ַא ןיא טכַארבעג ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ןעטייהמוד עכלעזַא דָאנ

 ךיא רעבָא ?ןעװעג טינ ןענעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ ןיב ךיא רעכלעוו ןיא

 (?עמיה םוצ ןהייצ עטעמישטשרעפ טימ טקילבעג דע טָאה ָאד) *...רעווש

 דנַאטשרעפ ןעבעגניירעה טעװ רעכלעוו ,ןברוח ַא ןעכַאמ ריד לע ךיא סָאד

 ןופ רעטיר עדנרעדנאו יד ןופ רענערט-דליש עֶלַא ןופ תוחומ עשרעגניל יד ןיא

 .גיווע זיב ןָא טצעי

 ןעק סע, ; ַָאשטנאס טגָאזעג טָאה ,"ררעה רעגידעגג ןיימ ,ךייא טגיהורעב ,
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 םַאדַאמ רעד ןופ גנולדנַאװרעפ רעד ןעגעוו טריאעג ךימ בָאה ךיא סָאד ןייז

 ,ועיר םעד ןופ ּפָאק םעד רעבָא טפערטעבנַא סָאװ ,אנַאקימָאקימ ןיסעצנירּפ

 טולב סָאד זא ןוא ,ןעלנַאל-נייװ עטרעכעלעגכרוד יד ,טגָאזעג רעגיטכיר רעדָאי

 בָאה ךיא סָאד ,טָאג סייוו ,ןייוו רעהטיור יו ךָאז העדנא ןייק ןעוועג טינ זיא

 טנעּפָאקוצ ךָאנ ןעגנעה ןעלגָאל ענעסירוצ יד ןעד ; טָאהעג טינ םוהטריא ןייק

 םי ַא ןיא טלעדנַאװרעּפ זיא רעמיצ רעייא ןוא טעב ס'טייקגידענג רעייא ייב

 -עב סָאד ךיז טעװ ,גונעג טינ ךָאנ ךייא זיא סָאד ןעוו ןוא ; ןייוו ןעהטיור ןופ

 הטריוו ררעה רעד ןעוו ,טסייה סָאד ,ןעטָארב ךיז ןעלעוו רעייא יד ןעוו ,ןעזייוו

 ןעבילבעג זיא יורפ יד ןעוו ןוא .ןעדָאש םעד ריפ ןעלהאצעב ןעסייה ךייא טעוװו
 ןופרעד לעוװ ףךיא ןעד ,ןעצרעה ןופ ךימ סע טיירפ ,ןעוועג זיא יז יוװ ,ןיגינעק

 | ."רערעדנַא רעדעי יו קלח ַא ןעגירק ךיוא

 סָאד , ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה ,"ָאשטנַאס ,ריד ךיא גָאז ָאזלַא טצעי

 "! גונעג ןוא ףוס א זיא טימרעד ןוא ,לחומ רימ ייז ,ּפָאק-מוד א טזיב וד

 ןוא, ; ָאדנַאנרעפ ןָאד טגָאזעג טָאה ,"רהעמ טינ רעטייוו ןוא ,גונעג ,עיג

 ןיוש זיא סע ?ייוו ,ןעזייר ןעגרָאמ ןעלָאז רימ סָאד ליוװ ןיסעצנירּפ יד יו ױזַא

 ןענעק ןעגנרָאמ-הירפ םעד זיב טייצ יד ,ןעביילב ױזַא סע טעװ טעּפש וצ טנייה

 םעד רימ ןעלעוו ןאד ןוא ,ןעיירעדיױלּפ עמהענעגנַא ןיא ןענניירברעפ רימ

 יד ןופ תודע יד ןייז וצ ןעשניוו עֶלַא רימ ןעד ; ןעטיילגעב טָאכיק ןָאד ןררעה

 -יורג רעד ןיא ןָאהטּפיוא טעװ רע עכלעוו ,ןעטַאהט עטרעהרענוא ןוא עשידלעה

 | ."גנומהענרעטנוא רעס

 ,"ןענעידעב ןוא ןעטיילגעב ך י י א לָאז ךיא זַא ,רהעמ ?לעיפ טסַאּפ סע,
 רהיא עכלעוו ,ערהע יד ריפ ךייא קנַאד ךיא ןוא , ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה

 -לעוו ןוא ,רימ ןופ טָאה רהיא סָאװ ,גנוניימ עטוג יד ריפ ןוא ,ןעזיוועב רימ טָאה

 ,ןעבעל סָאד ןעטסָאק רימ לָאז טינ זַא ןוא ,ןעכַאמ וצ רחַאװ ןעכוז לע ךיא עכ

 ."ךילגעמ זיא סָאד ןעוו ,ןעבעל סָאד יו רהעמ ךָאנ רעדָא

 ןענייז ןעגנוטָאבנָא עבילדניירפ ןוא ןעטנעמילּפמָאק ערעדנַא עלעיפ ךָאנ

 ךילדנע רעבָא ןענייז ייז ; ן'ָאדנַאנרעפ ןָאד ןוא ן'טָאכיק ןָאד ןעשיווצ ןעלאפעג

 -שטערק ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ןעדנעזייר א ךרוד ןערָאװעג ןעכָארברעטנוא

 ןיא סָאװ ,טסירק א ןעוועג גנודיילק ןייז ןופ זיא ןעלייחטרוא וצ רעכלעוו ,עמ

 א ןעגָארטעג טָאה רע ןעד ; ןענירומ יד ןופ דנַאֿל םעד ןופ ןעמוקעג גנַאֿפ טינ
 ןעזיוה ענייז ,רענלָאק ַא ןהֶא ןוא ?עברַא עניילק טימ ,רנאוועג ןעיולב ןופ טסעוו

 טאהעג רע טָאה ּפָאק םעד ףיוא ןוא ,רָאלַאק ןעגיבלעז םעד ןופ ןעוועג ןענייז

 סעשינירומ א ןוא ?עוויטש-עבלַאה עלעג טָאהעג טָאה רע ; פונק ןעיולב ַא
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 טָאה רע ,טסורב רעד רעביא ןעגנַאהעג םהיא זיא סָאװ ,ןעמעיר ַא ףיוא ,דרעווש

 "ונירומ רעד ךָאנ טעדיילקעג ןעוועג זיא עכלעוו ,יורפ ַא לעזע ןַא ףיוא טרהיפמעג

 ןעגנַאהעגבָארעה זיא רעכלעוו ,רעיילש א טימ טקעדרעט טכיזעג סָאד ,עדָאמ רעש

 (ףָאטשדלַאג ענעדייז) טשטקָארּפ ןופ ןעוועג זיא ּפָאק רחיא ןופ ץוּפ רעד ,ּפָאק ןופ

 -יוװוענמורעה יז טָאה ,ןענָארטעג טָאה יז ןעכלעוו ,לעטנַאמ רעשינירומ רעד ןוא

 רעבָא ןעגיטפערק ןֹופ ןעוועג זיא ןַאמ רעד ,סיפ יד וצ זיב ןעלסקַא יד ןופ טלעק

 טכיזעג ןעכילניורב ַא טימ ,טלש רהָאי גיצרעפ רעביא לעיפ טינ ,סקואוו ןרענָאמ

 ןָא טקרעמעב טָאה ןעמ ,ץרוק ;סעצנָאװ עטעװַאכעג טוג עקרַאטש טימ ןוא

 ןעטלינ טנעקעג רעדיילק ערעסעב ןיא טלָאװ רע סָאד ,ןָאזרעּפ רעצנאג ןייז

 רע טָאה ןעמוקעגניירעה זיא רע סלַא .ןַאמ ןעטעדליבעג ןוא ןעמהענרָאפ ַא ריפ

 ןערָאװעג זיא רע סָאד ,טניישעג טָאה סע ןֹוא ,רעמיצ סערעדנוזעב א טננַאלרעפ

 -ירק טינ רעמיצ ןייק ןיוש ןעק רע סָאד ,טרעהעג טָאה רע ןעוו ,ךילסירדרעפ

 ן'םיוא טעדיילקעג ןעוועג זיא סָאװ ,יורפ רעד וצ ןעננַאגענוצ רע זיא ךָאד .ןעג

  זָארָאד ,אדניצול .לעזע ןומ ןעמונעגבָארעה יז טָאה ןוא ,רענייטש ןעשינירומ

 ןעראװעג ןענייז עכלעוו ,סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט דהיא ,ןיהטריוו יד ,אעהט

 "עה ךיז ןעבָאה ,עקנירומ רעד ןופ גנודיילק עכילנהעוועגנוא יד ךרוד גירעגיינ

 ,ךילדניירמ ןעוועג רעמיא זיא עכלעוו ,ַאעהטָארָאד ןוא והיא םורעה טלעטשעגסור

 -עב רהיא ןֹוא יז סָאד ,טקרעמעב טָאה יז סלַא ,גילעזטייל ןוא גיטרעפטסנעיד

 ןייק ןעמוקעב טנעקעג טינ ןעבָאה ייז סָאװ טרעקימעב ןעוועג ןענייז רעטיילג

 ,עמַאד ענהעש ,טרעמיקעב ױזַא טינ טייז, :טגָאועג רהיא וצ טָאה ,רעמיצ

 +עלא ןיא טלהעפ סָאד ןעד ,טייקכילמעווקעב ָאד טלהעפ סע סָאװ םעד ןענעוו

 טָאה ָאד --- ?טפַאשלעזעג רעזנוא טימ ןעדעירפוצ טייז רהיא ןעוו .סעמשטערק

 יו םעווקעב ױזַא ןעניפעג ךייא רהיא טעוו , --- ן'אדניצול ףיוא ןעזיוועגנָא יז

 ."ןענופעג טינ ךָאנ סנעגעוורעטנוא רעה זיב טכיילעיפ ךייא טָאה רהיא

 -ענפיוא זיא יז ןרעדנָאז ,טרעפטנעעג טיג טָאה עמַאד עטרעיילשרעפ יד

 ןוא ץיירק ַא יו טסורב רעד רעביא דנעה ערהיא טעלגעגרעביא טָאה ,ןענַאטש

 טָאה ןענייווש רהיא .טײקרַאבקנַאד ןופ ןעכייצ סלַא ּפָאק םעד טניינעג טָאה

 "ומ ןייז ךילקריוו זומ יז סָאד ,גנוניימ רהיא ןיא רעקרַאטש יורפ יד טכַאמעג

 קילבנעגיוא ןעזעיד ןיא .ןעטסירק יד ןופ ךַארּפש יד טינ טהעטשרעפ ןוא עקניר

 .טגיטפעשעב ןעוועג רעהַא זיב ןיא רעכלעוו ,רעטיילגעב רהיא ןעמוקעג זיא

 םורעה ךיז ןעבָאה עלַא סָאד ,ןעהעזעג טָאה רע סלַא ןוא ,ןעכַאז ערעדנַא טימ

 -ַאד עניימ , : טגָאזעג רע טָאה ,טינ ייז טרעפטנע יז טָאד ,טלעטשענמורעה ייז

 ןוא ךַארּפש רעזנוא ןופ רעטרעוו עגינייא םיוק טהעטשרעפ ןעכדעמ סעזעיד ,ןעמ
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 ןרעפטנע טינ ָאזלַא טעװ יז ; ךַארּפש-רעטומ רהיא רעסיוא ערעדנַא ןייק טדער

 "ףןענַאדפ ערעייא ןרעפטנע טינ ן ע ק ןוא

 ןעבָאה רימ , ,אדניצול טגָאזעג טָאה ,"טגערפעג טשינרָאג יז ןעבָאה רימ ,

 ריפ רעמיצ רעזנוא ןיא ץֵאְלּפ ַא ןוא טפַאשלעזעג רענוא ןעטָאבעגנָא רָאנ רהיא

 טלעדנַאהעב טעװ יז ןוא םעווקעב ןעכַאמ םעד ןיא רהיא ןעלעוו רימ .טכַאנ יד

 ןוא עדמערפ וצ טעטכילפרעפ זיא ןעמ ןעכלעוו ,טקעּפסער ןעלַא טימ ןערעוו

 ."ןעיורט וצ טּפיוהרעביא

 -עג טָאה ,"ןעמָאנ םעניימ ןוא ןערהיא ןיא טסכילצרעה ךייא קנַאד ךיא,

 ,טייקנילעפעג רעד ןופ הטרעוו םעד רהעז ץעש ךיא ןוא ,, ,ףַאקקש רעד טרעפטנע

 -נָא יד סָאד ,םעד ךרוד רעכעה ךָאנ טרעוו עכלעוו ,ןָא רהיא טָאב רהיא סָאװ

 -חענרָאפ עכלעזַא ןופ ןוא ןעדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא טכַאמעג טרעוו גנוטָאב

 ."ןייז וצ טנייש רהיא יו ,ןענָאזרעּפ עמ

 א עמַאד עזעיד ןיא  ,אעהטָארָאד טנַאזעג טָאה "ררעה ןיימ ,רימ טגָאז,

 גנודיילק רהיא ךָאנ ןעלייהטרוא לָאז ןעמ ןעוו ? עקנירומ ַא רעדָא ןעטסירק

 סָאװ ריפ סָאד ןיא יז זַא ,ןעביולנ טעמכ רימ ןעזומ ,ןעגייווש רהיא ךָאנ ןוא

 ,"ןעטלַאה ןעלעוו טינ רענעיל יז ןעטלָאװ רימ

 טָאה ,"עקנירומ א יז ןיא גנודיילק רהיא ךָאנ ןוא טרובעג רהיא ךָאנ,

 ןעד ,ןיטסירק עטוג ַא יז זיא רעבָא ןעצרעה ןיא , ;ףָאלקש רעד טרעפטנעעג

 ."ןעביולג רעזנוא ןעמהענוצנָא גיטביר טשניוו יז

 .אדניצול טגערמענ טָאה "? טפיוטעג טינ ךָאנ ָאזלַא זיא יז,

 רעד טרעפטנעעג טָאה ,"ןעזָאלרעפ רישזלא הטַאמייה רהיא טָאה יז טייז,

 טָאה יז ןוא ,טייהנעגעלעג ןייק טכַאמעג טינ וצרעד ךָאנ ךיז טָאה , ,ףַאלקש

 ןייז ןעזעוועג לָאז סע סָאד ,רהאפעג טדיוט ַאזַא ןיא ןענופעג טינ רעהַא זיב ךיז

 עַלַא טימ ןעכַאמ טנַאקעב טינ רעהירפ יז לָאז ןעמ ואוו ,ןעפיוט וצ יז גיהטיונ

 ךלַאב יז טעוװ ףליה ס'טָאנ טימ רעבָא .עכריק רעגילייה רעזנוא ןופ ןעגנורהיפ

 ןופ ןָאזרעּפ א ריפ ןעטסַאּפ עכלעוו ,סעינָאמערעצ עלַא טימ ןערעוו טפיוטעג

 -וולק רהיא ךָאנ סיוא טהעז יז סלַא רעמהענרָאפ זיא יז ןעד ,דנַאטש רהיא

 ,"גנור

 נירעיניינ טכַאמעג עדנעהעטשמורעה עלַא יד ןעבָאה רעטרעוו עזעיד

 רעבָא ייז ןעבָאה ייז ; ןעוועג ןענייז עקנירומ יד ןוא ףַאלקש רעד רעוו ,ןעפיוו וצ

 ןעמ ,טקנערעג ןעבָאה ייז לייוו ,ןעגארפ טימ ןעגיטסעלעב וצ טשניוועג טינ

 ייז ייב ךיז טעװ .ןעמ רעדייא ןעלָאהרע וצ ךיז טייצ ןעבעג רעהירפ ייז זומ

 עקנירומ יד ןעמונעג טָאה ַאעהטָארָאד .עדנעטשמוא ערעייז ןעגעוו ןעגידנוקרע



 1 ףוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטנישעג 1218

 -עה ןעטעבענ יז טָאה ןוא ךיז ןענעל ןעציז ןעזָאלעג יז טָאה ,דנַאה רעד ייב

 טלָאװ יז יו ױזַא ,ףַאלקש םעד טקוקעגנָא טָאה יז .רעיילש םעד ןעמהענוצבָאר

 -לַאהרעפ ףיז יז לָאז יו ןוא טגָאזעג רהיא טָאה ןעמ סָאװ ,ןעגערפ םהיא

 -הענוצבָארעה יז טעב ןעמ סָאד ,שיבַארַא ףיוא טגָאזעג רהיא טָאה רע .ןעט

 -ענבָארעה ךיילג םהיא טָאה יז .ןָאהט סע לָאז יז סָאד ןוא רעיילש םעד ןעמ

 יז טָאה אעהטָארָאד סָאד ,טכיזעג סענחעש ַאזַא טקעדענפיוא טָאה ןוא ןעמונ

 ריפ ןעטלַאהעג יז טָאה אדניצול ןוא ן'אדניצול םָלֵא רענהעש ריפ ןעטלַאהעג

 ןעוו סָאד ,טכַארטעג ןעבָאה עגיאייברעד עלַא ןוא ,ן'ַאעהטָארָאד םלַא רענהעש

 -נירומ ענהעש יד סָאד זיא עדייב עזעיד טימ ןערעוו ןעכילגרעפ ןעק ןָאזרעּפ ַא

 ױזַא ןוא ,רענהעש ךָאנ ריפ טעמכ ןעטלַאהעג רַאגָאז יז ןעבָאה ענינייא ; עק

 -וצ רעהטימעג עבילשנעמ יד ןעכַאמ וצ ?זמ סָאד רעמיא טָאה טייהנהעש יו

 סעלַא עקנירומ רענהעש רעד טיירעב ןעוועג רעדעי זיא ,ךילדניירפ ןוא ןָאהטעג

 | ,ןָאהט וצ בעיל וצ

 רעד ןופ ןעמָאנ םעד ףַאלקש םעד ייב טגערפעג טָאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד

 .אדיאָארָאצ אלעל טסייה יז סָאד ,טנָאזעג טָאה רע ןוא ,עקנירומ

 לענש ןעפורעגסיוא יז טָאה "1! ַאירַאמ ,אירַאמ ,אדיאָארָאצ טינ ,ןייג ,ןייג,

 -עה עגיאייברעד יד ןופ עכנַאמ ייב טָאה יז סָאד ,טייקגידעבעל ַאזַא טימ ןוא

 רעד ןופ ןענייז עכלעוו ,ןעיורפ יד ייב טּפיוהרעביא ,ןערהערט ןעגיוצעגסיור

 ןוא טייקכילפעה לעיפ טימ טמרָאענמוא יז טָאה אדניצול .גיצרעהכייוו רוטַאנ

 | .?ַאירַאמ ,ַאידַאמ ,עי ,עי, : טנַאזעג טָאה

 אדיאַארָאצ ,עקנירומ ענהעש יד טנַאזעגרעביא טָאה ,"אירַאמ ,עי ,עי,

 ."אדיאָארָאצ רהעמ טינ, יװ ל?עיפ ױזַא םעטיידעב סָאד ןוא ,"עגנַאקַאמ

 יד ןופ ?העפעב םעד הףיוא ןוא ,טכַאנ יד ןעמוקעננָא זיא עלייוורעד

 הטריוו רעד טָאה ,ן'ָאדנַאנרעמ ןָאד טימ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןעירעלַאװַאק

 זיא סָאד סלַא .טגָאמרעּפ טָאה רע יוװ טוג ױזַא ערעשטעוו ַא טכַאמעג ייז ריפ

 -לעוו ,שיט-קנעש ןעגנַאל א ייב טצעזעגוצ עלַא ךיז ייז ןעבָאה גיטרעפ ןעוועג

 טינ ךיז טָאה קנעש רעד ןיא ןעד ;ןעדניזעג ןופ רעזייה ןיא טניפעג ןעמ ןעכ

 -בִא ,טוומעג טָאה טָאכיק ןָאד .רערעדנַא ןַא רעדָא שיט רעדנור ןייק ןענופעג

 -עג טָאה רע ןוא ,ןָאןעביוא ןעצעז ףיז ,טלָאװעג טינ קרַאטש טָאה רע ?הָאוװ

 ןיא רע לייוו ,םהיא ןעבעל ךיז ןעצעז וצ ָאנַאקימַאקימ ןיסעצנירּפ ןעגנואווצ

 ; אדיאארָאצ ןוא ַאדניצול טצעזעג ךיז ןעבָאה ייז ךָאנ .רעצישעב רהיא ןעוועג

 ףאלקש רעד ,ָאינעדרַאק ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד טצעזעג ךיז ןעבָאה רעביאנעגעג ייז

 ןוא רעכילטסייג רעד ,ןעמַאד יד ןעכעל ןוא ,ןעירעלאװַאק עגירביא יד ןוא
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 רעייז ןוא ןענינגרעפ ןעטסערו ן'טימ טסאפשעג ןעבָאה עלא ,רעברַאב רעד

 טאכיק ןָאד טָאד ,ןהעזעג ןעֿבָאה ייז םלא רעסעדנ ףךָאנ ןערָאװעג זיא ןענינגרעפ

 ןעכלעוו טימס ,טסייג ןענונלעז םעד טיִמ םָאה ןוא ןעסע וצ טרעהעגפיוא טָאה

 "עננא ,טדערעג ,רענוטסאפ-נענעיצ יד ייב ערעשטעוו ךָאנ ?ָאמנייא טָאה רע

 : ױזַא ןעדער וצ ןעביוה

 ןעבעלרעד ,גיטכיר סע טכארטעב ןעמ ןעו ,ןערעה עניימ ,ךילקריוו,

 -נוא ןוא עטיורג ,טפאשרעטיר ןופ ןעדרָא םעד וצ ןערעהעג עכלעוו ,יד ךָאד

 ,דרע רעזעיד ןופ ענידעבעל יד ןעשיווצ ןעוו ,רָאנ רימ טנָאז ןעד .ןעכַאז עטרעהרע

 ןעועיד ןֹופ רעיוהט םָאד ףךרוד ןעמוקניירעה קילבנעגיוא ןעזעיד םעוו סָאװ

 ,ןענגורעּפ יד רימ ןעטלַאה זנוא טעװ ,ןעמַאזוצ ןעציז רימ יו ןהעז ןוא סָאלש

 ייב ַאד טציז עכלעוו ,עמַאד יד סָאד ,ןעגָאז טעוו רע ? ןענייז רימ עכלעוו -

 רעד ןיב ךיא טאד ןוא ,ןענעק עלַא רימ עכלעוו ,ןיגינעק עטיורג יד זיא ,טייז ןיימ

 ליומ ןופ טהעג טייקכילמחיר ןיימ סָאװ ,טלַאטשעג רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר

 עויד ןוא טסנוק עויד סָאד ,טינ ?עפייווצ ןייק רָאנ ָאזְלַא זיא סע ??יומ וצ

 ,ןעדנופרע ןעבָאה ןעשנעמ עכלעוו ,ערעדנַא עלַא םלַא רעסעב זיא גנוגיטפעשעב

 יד ןענייז םע רעסערג סָאװ ןערעוו וצ טצעשעג רהעמ ץלַא ןענעידרעפ ייז ןוא

 ןופ ןעדער םינ רימ לָאז ןעמ .ןעדנוברעפ ייז טימ ןענייז עכלעוו ,ןערהאפעג

 סאו יד סלָא רעבעיל ןעטפַאשנעסיװ יד ןעבילקעגסיוא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,יד

 ,טינ ןעסייוו ייז סָאד ,ייז גָאז ךיא ,ןעליוו ייז סָאװ ןייז ךיז ןעגעמ ייז .ןעפ

 ,ךיז ןעציטש ייז ןעכלעוו ףיוא ,דנורג רעטפגיטכיוו רעד ןעד ,ןעגָאז ייז סָאװ

 םעד ןופ טיײברַא יד סלא רעלעדע ןיא טסייג םעד ןופ טייברַא יד סָאד ,זיא

 עדַארג ,רעּפרעק םעד ףךרוד טרהיפעג רָאנ ןערעוו ןעמאוו יד סָאד ןוא ,רעּפרעק

 רָאנ ףראד רעכלעוו ,רעגערט-טסַאל א ןעוועג טלָאװ ןאמ-סגעירק רעד יװ ױזַא

 ,דנַאטש רעשירעטיליס רעד יוו יוזַא ןוא ,רענייב עקרַאטש עדנוזעג ןעבָאה

 עניהטומ וצ ףיוא טינ ךיוא זנוא טרעדרַאפ ,רעביא זנוא ןעבעינ רימ ןעכלעוו וצ

 רעדָא ,דנאטשרעפ ?עיפ ןהֶא ןערעוו .טרחיפעגסיוא טינ ןענעק עכלעוו ,ןעטַאהט

 א טגידייהטרעפ רעדָא עעמרא ןַא םרידנאמַאק רעכלעוו ,לַארענעג ַא יו ױזַא

 םעד טימ יו טוג יוזַא טסיינ םעד טימ ןעטייברַא טינ זומ ,גנוטסעפ עטרענַאלעב

 גונעג ןענייז ןעטפערק עכילרעּפרעק ביוא ,ןעקנעדעב ךָאד ףראד ןעמ .רעּפרעק

 ןענעכערעב וצ ,רנייפ יד ןופ ףאלסימ-רעטניח ןוא ןענַאלּפ יד ןעפערט וצ םוא

 עכלעוו ,ןעכאז רעטיול --- ןערהאפעג יד ןעטיחרעפ וצ ןוא ןעטייקנירעיווש יד

 .לייהטנא ןייק טָאה רעּפרעק רעד עכלעוו ןיא ןוא םסייג םעד רָאנ ןעגיטפעשעב

 יד טרעדָאפ טסנוק-נעפַאװ יד סָאד ,טכטמענסיוא ?ָאמנייא ָאזלַא זיא סע ןעוו -
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 ,רעטייוו ןעהעז ריִמָאל ,ןעטפַאשנעסיוװ יד יו טוג ױזַא טסייג םעד ןופ טייקגיהעפ

 רעד רעדָא טָאדלַאס רעד -- טסיינ ן'ןטימ רהעמ טייברַא ןעדייב ןופ רעוו

 ןעבָאה ןעלעוו רימ ןעוו ,ןעטסעב םא ןעזייווסיורעה ךיז טעוװ סָאד .רעטרהעלעג

 -עי עכלעוו וצ ,ןעקעווצ יד ןוא ןעלעיצ ענעדעישרעפ יד ןעניוא ערעזנוא רַאפ

 וצ טבערטש רעכלעוו ,רענעי רהעמ טנעידרעפ רעכיז ןעד ; בערטש רערעד

 -- ןעטפַאשנעסיװ יד ןופ קעווצ רעד ןוא לעיצ סָאד .קעווצ ןעטסלעדע םעד
 וצ זיא קעווצ רהיא סָאװ ,טפַאשנעסיװ-סנָאיגילער רעד ןופ טינ ָאד דער ךיא

 ןייק טימ ןיא סָאד סָאװ ,לעמיה םוצ ןענניירב וצ יז ןוא המשנ יד ןרעטייל

 -נעסיוו עכילשנעמ עֶלַא ןופ קעווצ רעד --- ןעכיילגרעפ וצ טינ קעווצ ןרעדנַא

 / עג וצ ןעדעי םוא ,ןערעלקרע וצ גיטכיר ןעשנעמ ןופ עטכער יד ,זיא ןעטמַאש

 -ביר ןעלָאז עצעזעג עטוג יד סָאד ,םעד ףיוא ןעכַאװ וצ ןוא טמוק םהיא סָאװ ןעב

 ,רעגיטרַאסיורג ַא ךילקריוו --- ,ןערעוו ןעטלַאהענפיוא ןוא טרהיפענסיוא ניט

 סע יו ,זירּפ ַאזַא הטרעוו טינ ךָאד זיא רע רענָא ,קעווצ רעטונג ןוא רעלעדע

 -נעפַאװ רעד וצ ןעבעגעגרעביא ךיז טָאה רעכלעוו ,רענינעי רעד טנעידרעפ

 ,טסייה סָאד ,ןעדעירפ םעד ?עיצ ןוא קעווצ רחיא סלַא טָאה עכלעוו ,טסנוק

 -ירעד .ןעבעל ןעזיד ןיא ןעשניוו ךיז ןענעק ןעשנעמ סָאװ ,קילג עטסכעה סָאד

 ןעבָאה ןעשנעמ יד ןוא טלעוו יד עכלעוו ,תוחילש ענילייה יד ךיוא זיא רעב

 רעזנוא ןופ גָאט םעד ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעבָאה םיכאלמ יד ןעוו ,ןעגירקעג

 ןעדעירפ ןוא ךיוה רעד ןיא טָאנ וצ ערהע, :יוה רעד ןופ ןעגנוזעג העושי

 ,סורג רעד ןוא ."ןעליוו ןעמונ םעד ןעבָאה עכלעוו ,ןעשנעמ יד וצ דרע רעד ףיוא

 ףיוא רעליש עטבעילעג ענייז טנרעלעג טָאה רערהעל רעטסערג רעד ןעכלעוו

 : טעטיולעג טָאה ,זיוה ַא ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ,לעמיה ןיא ןוא דרע רעד
 טָאה טייהנעגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןוא ,"זיוה ןעזעיד טימ ןייז לָאז ןעדעירפ ,

 "! ףייא טימ ןייז לָאז ןעדעירפ ,ךייא ךיא בעיג ןעדעירפ ןיימ,, : טגָאזעג ןיילא רע

 סע לייוו ,קילג עטסערג סָאד ןעוועג זיא עכלעוו ,גנורעיצ ַא ןוא קנעשעג ַא --

 -רָאפ ןענעק טינ ךיז טלָאװ ןעמ רעכלעוו ןהֶא ,גנורעיצ ַא ,דנַאה ַאזַא ןופ טמוק

 רעזעיד (*.דרע רעד ףיוא טינ ?עמיה ן'פיוא טינ קילנ סערהַאװ ןייק ןעלעטש

 ןענייז ןעפַאװ ןוא געירק ןוא ,ןַאמ-סגעירק םעד ןופ קעווצ רעד זיא ןעדעירפ

 געירק ןופ קעווצ רעד סָאד ,רהַאװ ָאזלַא זיא סע ןעוו .עגיבלעז סָאד ןוא סנייא

 -נעסיוו ןופ קעווצ םעד רַאפ רעכעה זיא קעווצ רעזעיד סָאד ןוא ןעדעירפ זיא

 "רעפ טינ ףרַאד ןעמ רעבָא ,ןעקנַאדעג עזעיגילער-פעיט ןענייז סָאד (*

 | .טאכיק ןָאד טדער סָאד זַא ,ןעסעג
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 ןופ ןעננוגנערטשנא עבילרעּפרעק יד ןעכוזרעטנוא ךיוא טצעי רימ ןעלעוו ,טפַאש

 -ערג ןענייז עדייב ןופ עכלעוו ,ןהעז ןוא טָאדלַָאס םעד ןופ ןוא ןעטרהעלעג םעד

 | ."רעס

 ןעזיד ןיא סָאד ,דייר עגידניב ןֹוא ענולק עכלעזַא טדערענ טָאה טָאכיק ןָאד

 טנעקעג טרעהעגוצ םהיא ןענָאה סָאװ ,יד ןֹופ רענייק םהיא טָאה קילבנעגיוא

 רעד וצ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז עכלעוו ,טײללעדַא ןערעה יד .עגושמ ריפ ןעטלַאה

 טָאה רע ןוא ,ןעגינגרעפ טימ דייר ענייז טרעהעגוצ ןעבָאה ,טסנוק-נעפַאוװ

 : ױזַא ןעדער ןעמונעג רעטייוו

 -עג יד ןעקירד עכלעוו ,ןעטסאל עטסרעווש יד ןופ ענייא ןזיא טייקמירַא

 ןרעדנָאז ,םירָא עֶלַא ןענייז ייז סָאד ,ןענָאז טינ טימרעד ?יוװ ךיא .עטרהעל

 יד טקירד טייקמירָא זַא ,גָאז ךיא ןעוו ןוא ,לַאפ ןעטסנרע םעד ןָא םהענ ךיא

 ;חכרעמ ענירעיורט רעייז ןָא גונעג םעד ךרוד טייד ךיא זַא ,ךיא ביולנ ,עטרהעלעג
 עזיד .ןעכַאז עגיהטיונ ןוא עכילצינ עּלַא ןעלהעפ םעד ,םירָא זיא סָאװ רעד ןעד
 רעדָא ,טלעק רעדָא ,רעגנוה ףרוד ,ןעטרַא ײלרעלַא ףיוא רע טלהיפ טייקמירא

 (טייקמירָא יד) יז טהעג ךָאד .ןעמַאזוצ ןעכַאז עלַא עזיד ךרֹוד רעדָא ,טיײקטעקַאנ

 -עּפש עלעסיב ַא וליפא ןעוו ,ןעסע וצ ןעמוקעב טינ לָאז רע סָאד ,טייוו ױזַא טינ

 "יא יד ןופ טהעטשעב סָאד וליפא ןעוו ןוא ,טייצ רעכילנהעוועג רעד וצ סלַא רעט

 -- ,עכייר יד ןופ שיט םעד ןופ ןעלַאֿפ עכלעוו ,ךאלקיטש ענעבילבעגרעב

 ןהעג , ןָא ןעפור ייז סָאװ ,סָאד ןיוש זיא ןענרעל םעד ןופ קילגנוא עטסערג סָאד

 ,ןעויוא רעדמערפ ַא ןעטלעז םהיֵא טלהעפ ךיוא ; --- ?ּפוזירעטסולק ךָאנ
 ףָאד רע ןעק ןעצנַאנ ןיא ןעמיראוונַא טינ ךיז ןעק רע וליפא ןעוו ,ןעכלעוו ייב

 רעטנוא טכַאנ ייב ךָאד רע טמַאלש ףךילדנע ןוא ,טלעק ןופ ןהעגבִא סנעטסגינייוו

 לָאמכנַאמ ,תמא ןעד ; ןעדער טינ ףיא לעװ ןעטייקניניילק ערעדנַא ןופ ,ךַאד ַא

 -ענבָא ןייז ןיא ןעמ ןעק לָאמכנַאמ ןוא ,ךיש רעדָא דמעה א רענרעל םעד טלהעפ

 ןעקרַאטשַא טימ רעטננילשרעפ לָאמכנַאמ ןוא ,םידעפ יד ןעלהעצ קָאר םענעגָארט

 ןעגנַאל א ךָאנ לָאמ ַא םהיא טרעשעב ?זמ סָאד ןעכלעוו ,ןעסיב סעד רעגנוה

 ,געוו ןעגידרענרעד ,ןעהיור ןעזיד ףיוא רעבָא .שיט ןעדמערפ ַא ףיוא תינעת

 ףיוא רעדיוװ ךיז טּבױה , טלַאפ ןוא טלעכיורטשעג לָאמכנַאמ טרעוו רע ןעכלעוו ףיוא
 ,ןעהעז רימ ןוא ,?עיצ ןייז ךילדנע ךָאד רע טכיירגרעד ,רעטייוו טלַאפ ןוא

 -רהעטענ ןוא ,גרעב-דמאז ,ןעלדורטש עזיד עלַא ףרוד ךילקילג טהעג רעכנַאמ יו

 פאפוצ ןעכילקילג ַא ןופ ןעלנילפ יד ףיוא ךיז טביוהרע ןוא רענייטש-נעזלעפ עכיל

 -כעוו ףיוא ,להוטש ןעכיוה םעד ןופ ןַאד טכַאמ ןוא עלעטש-נערהע רעכיוה ַא וצ

 -רעפ טרעוו רעגנוח ןייז ןוא ,טלעו יד ריפ עצעזעג ,טנהעלעג טציז רע ןעכ
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 -טעקַאנ ןייז ,טייקמירַאװ עכילבעיל ַא ןיא טלעק ןייז ,טײקטַאז ןיא טלעדנַאװ

 -עג רעהירפ ןיא רע רעכלעוו ףיוא ,עשזגָאר יד ,ןעדנַאװעג-טכַארּפ ןיא טייק

 טהעז ױזַא ןוא ,ןעניל רעדנעלָאה ןוא ךיּפעט סענעקסאמאד ַא ןיא --- ןעמַאלש

 -קעבנוא יד ןעכיילנרעפ רעבָא לָאז ןעמ ןעוו .סיילפ ןייז ןופ גנוניולעב יד רע

 רעד עכלעוו ,ןעטייקגילעזהימ יד טימ ,ןעטילעג טָאה וע עכלעוו ,ןעטייסכילמעוו

 יו --- עזעיד וצ טינ טייוו ענעי ךָאנ ןעמוק ,ןהעטשוצסיוא טָאה טָאדלָאס

 ."ןעזייוועב ךיילג לע ךיא
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 .98 לעטיּפַאק

 5 רעניא ןעטלאהעג טָאה טָאכיק ןָאד סָאװ ,עדער רענגידריווּקרעמ רעד ןענעוו

 .ןעטפאשנעסיוו ןוא ןעפַאװ

 גנַאפנֶא םעד טכַאמעג רימ ןעבאה ןעטרהעלעג םעד

 ,טגָאזעג רעטייוו טָאכיק ןָאד טָאה ,?טייקמירא טימ
 זיא טַאדלַאס רעד ביוא ,ןהעז טצעי ןעלעוו רימ ןוא,

 יד וליפא סָאד ,ןעניטעג דלַאב ןעלעו רימ ."רעכייר

 רע ןעד ,רע טלַא רעמירָא ןייז טינ ןעק ןיילא טייקמירַא

 רעדעװטנע םהיא טרעוו רעכלעוו ,טלַאהעג ןעמירָא ןייז טימ ןהעגעב ךיז זומ

 טימ ןיילא טמהענ רע סָאװ ,םעד טימ רעדָא ,טלהָאצעב טינ רָאנ רעדָא טעּפש

 -לָאק רענעסירוצ ַא סָאד ,טעקַאנ ױזַא רע זיא טפָא .ןעבעל ןייז ןופ רהאפעג רעד
 רעטניוו ןעטימ ןיא ןוא ,קָאר ןוא דמעה ַא סלַא ךיילנוצ םהיא ייב טנעיד רענ

 םעד ןענעג ןעציש וצ טינ ךיז םוא רהעמ טינ רע טָאה דלעפ ןעיירפ ןיא ןוא

 ךילריטַאננוא ךיוא טכיילעיפ זיא רעד ןוא ,םעהטָא םעד סלַא רעטעװ ןעהיור

 "וק טעװ דנעבא רעד ! דלודעג ךָאד .ןענָאמ ןענידעל ַא ןופ טמוק רע לייוו ,טלָאק

 םעד ןופ ןעטייקכילמעווקעבנוא יד ןופ ןעלָאהרע ןענעק ךיז טעוו רע ןוא ןעמ

 ןייז סע טעװ סנעטסנינעוו ; םהיא ףיוא טרַאװ סעכלעוו ,טעב םעד ןיא ,גָאט

 ןעכַאמ ךיז ןעק רע ןעד ,ןיילק וצ ןעניפעג סע טעוװ רע ןעוו ,דלוש ענענייא ןייז

 לעיפ יו ןעלקייק ךיז ןוא ליוו רע יו טיירב יוזַא ןוא גנַאל ױזַא דרע רעד ףיוא

 יד ןיא ןרעטנַאלּפרעפ ךיז טעוו רע סָאד ,ארומ םוש ןהֶא ,טסולעג ץרעה ןייז

 -לאהרע טעוװ רע ןעוו ,עדנוטש יד ןוא גָאט רעד ןעמוק רָאנ לָאז .סעקעד-טעב יד

 טעוװ ָאד ,המחלמ ןופ נָאט רעד ךילמענ ,עדריוו ןייז ןופ סנעכייצ-נערהע יד ןעט

 ּפָאק ן'םיוא ןרעטסַאלפ ןופ עקּפעק א ןערעוו טצעזעגפיורעה רעדעווטנע םהיא

 ,ןעפיילש ענייז טרעכעלעגכרוד טָאה רעכלעוו ,סָאש ַא ןופ ןעלייה וצ םהיא םוא
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 סָאד ןעוו רעדָא ;סופ א רעדָא דנַאה ַא ןעמהענבארעה םהיא טעוו ןעמ רעדָא

 ןיא רע יו םיִרָא ױזַא טכיילעיפ טביילב ןוא רע זיא ןעהעשעג טינ לָאז סעלא

 ןומ ןוא תומחלמ רַאֲאּפ א ךָאנ ןוא פעלק רַאֶאּפ ַא ךָאנ ןעכאמטימ זומ ןוא ןעוועג

 -לעעא ךָאד ;ןענניירב סעּפע וצ ןעק סע רעדייא ,ךילקילג ןעמוקסיורעה עלא

 טָאה רהיא ןעוו ,ןעררעה עניימ ,רימ טגָאז ןעד .ןעטלעז רָאפ ןעמוק רעדנואוו עכ

 ןיא ןענעיטשעג ןעבָאה עכלעוו ,יד ןופ ?הָאצ יד זיא ןיילק יו ,טקרעמעג רָאנ

 -טנע רימ רהיא טעוו לעמייווצ ןהָא ! ןעמוקענמוא ןענייז עכלעוו ,יד ןענעג ,געירק

 דנערהעוו ,גילהעצנוא ןענייז ענעלאפעג יד סָאד ,ךיילנרעפ ןייק זיא סע זַא ,ןרעפ

 -יירש ןעמ ןעק ,טניולעב ןערָאװעג ןענייז ןוא ןעבעל ןעבילבעג ןענייז סָאװ ,יד

 עכלעוו ,עטרהעלעג יד טימ עטכישענ יד זיא שרעדנא ץנאג .ןרעפיצ יירד טימ ןעב

 -לָאט רעד דנערהעוו ,טיורב רעייז ,טסנוק ךרוד רעדָא ?אפוצ ךרוד ,עלַא ןעבָאה

 גנונפָאה רעגינעוו טימ ךָאד ןוא ןהעטשוצסיוא והעמ ךרע רעד טינ טָאה טָאד

 סע סָאד ,ןעגעגַאד ןעדנעוונייא טנעקעג רימ טלָאװ ןעמ .גנוניולעב ייז ןענירקוצ

 דנעזיוט ניסיירד סלַא עטרהעלעג דנעזיוט רָאאּפ א ןענדָאזרעפ וצ רעטכייל זיא

 ןעזומ עכלעוו ,רעטמע טימ ןעמ טניולעב (עטרהעלעג יד) ענעי ןעד .ןעטַאדלַאס

 . טלהָאצענ רָאנ ןענעק רעבָא עזיד ,דנאטש רעייז ןופ רענעמ וצ ןערעוו ןעבענעג

 עזיד רעבָא ;ןענעיד ייז ןעכלעוו ,ןררעה םעד ןופ גנונכער רעד ףיוא ןערעוו

 | יה .גנוטּפיוהעב ןיימ רהעמ ךָאנ טגיטעטשעב טייקכילגעמנוא

 ַא ןיא ןערעילרעפ וצ טינ ךיז םוא טייז ַא ןָא ןעזָאל טָאד רימ'ַאל ךָאד,

 רימ'ַאל ןוא ,ןעמוקסיורעה טכייל ןענעק טינ ןעלעוו רימ ןעכלעוו ןופ ,רעטנָאלּפ

 ןעטפַאשנעסיוו יד רעביא ןעבָאה ןעּפַאװ יד עכלעוו ,הלעמ רעד וצ קירוצ ןעמוק

 ןענייז קרַאטש יוזַא ,ןערָאװעג םרעפטנערעפ טינ ךָאנ ןיא עכלעוו ,ענארפ ַא---

 יד ןענעק ייז ןהִא סָאד ן'הנעט עטרהעלעג יד .ןעטייז עדייב ןופ ,עדנירג יד

 זיא יז עכלעוו רעטנוא ,עצעזענ ךיוא טָאה המחלמ א ןעד ,ןחעטשעב טינ ןעפַאו

 -עג יד וצ ןוא טפַאשנעסיװ רעד וצ ןערעהעגנ עצעזעג עֶלַא ןוא ,ןעפרָאוװרעטנוא

 דרעווש םעד ןהֶא עצעזעג יד סָאד ,טַאדלָאס רעד טרעפטנע םעד ףיוא .עטרהעל
 תונידמ יד ןופ ץוש רעד ןענייז ןעּפַאװ יד סָאד ; ןעבָאה טינ םויק ןייק ןענעק

 טגידייהטרעפ ןערעוו ייז ךרוד סָאד ; ןעכיירגינעק יד ןופ ןעגנוטסעפ יד ןופ ןוא

 ;רעבױר ןופ טגיניירעג טרעוו םי רעד ןוא ןעסַאג יד טרעכיזעג ,טדעטש יד

 טדעטש ,ןעיברַאנָאמ ,ןעכיירגינעק תונידמ ןעטלָאוװ ייז ןהָא סָאד ,טרָאװ ןייא טימ

 עכילרעהפיואנוא וצ טצעזעגסיוא ןעוועג חשבי רעד ףיוא ןוא םי ן'פיוא ןענעוו ןוא

 ננַאל ױזַא ,ךיז םימ טרהיפ געירק רעד עכלעוו ,ןעננונדרָאנוא ןוא ןערהַאפעג

 זיא ןאד ןוא .טכַאמ ןייז ןוא טכער ןייז ןערהיפוצסיוא טָאה ןוא טרעיוד רע יו
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 -עג טרעוו ןעטסרהעמ םִא טסָאק סָאװ סָאד זַא ,טײהרַאװ עטנעקרענַא ןַא רע

 -םיוא ךיז ?יוו רענייא ןעוו .ןעטסרהעמ םַא ןערעװו טצעשעג זו מס ןוא טצעש

 -טעקַאנ ,רעגנוה ,ןעפָאלש טינ ,טייצ סע טסָאק ,ןעטפַאשנעסיוו יד ןיא ןענכייצ

 עמהענעגנַאנוא עכלעזַא ךָאנ ןוא גנואיידרעפ ערעווש ,סענעכערב ּפָאק ,טייק

 -עוו רעצעמיא רעבָא ?יוװ .טרהירעב ענינייא ןיוש בָאה ךיא עכלעוו ןופ ,ןעכַאז

 ,ןעטרהעלעג םעד יו ?עיפ ױזַא רָאנ טינ רהיא סע טסָאק טַאדלָאס רעטוג ַא ןער

 .ןעבעל ןייז טימ רעכיז טיג קילבנעגיוא ןייא זיא רע ןעד ,רהעמ ךס ַא רָאנ

 הטיונ ןופ ןעטרַאװרע וצ טָאה רעטרהעלעג רעד עכלעוו ,רהאפעג יד ןזיא סָאװ

 ןיא ךַאו טהעטש רעכלעוו ,טַאדלָאס ַא ןופ רהַאפעג רעד ןענעג ,טייקמירָא ןוא

 סענימ טבָארג אנוש רעד יו טרעה רע ןעוו ,ננוטסעפ רעטרעגעלעב ַא ייב רעדָא

 םהיא טָאה ןעמ ואוו ,ץַאלּפ םעד ןופ ןהעגקעוַא טינ רָאט ןוא םיפ ענייז רעטנוא

 ? ךָאפ םהיא טהעטש סָאװ רהַאפעג רעד ןופ ןעטער וצ ךיז םוא ,טלעטשענקעוװַא

 - טהעג סָאװ םעד ןופ ןעדלעמ וצ ןַאמ-טּפױה ןייז ,זיא ןָאהט ןעק רע סָאװ סעלַא

 םעד ןופ טײברַא יד ןערעטשרעצ ןענעק סענימינעגעג ךרוד לָאז רע םוא ,רָאפ

 ,ןעטרַאוװרע ןוא טרָא ןייז ףיוא ןחעטש ןעכיילב גיהור זומ רעבָא ןיילא רע ; דנייפ

 ןהֶא ןוא סנעקלָאװ יד ןיא הילפ ַא ןעכעג ןעלנעילפ ןהֶא גנולצולּפ טעוו רע סָאד

 טנייש רהַאפעג עזיד ןעוו .דרע רעד ףיוא ןעמוקרעטנורעה רעדעיוו םרישדלַאפ ַא

 רעדָא רהעמ ָאד זיא סע ביוא ,ןהעז רימָאל ָאט ,םיורג נונעג ןייז וצ טינ ךָאנ ךייא

 טימ ןעמַאזוצ ךיז ןעסיוטש םי ןעטימ ןיא ןעפיש רֶאֶאּפ ַא ןעוו ,רהַאפעג רעגינעוו

 -לָאס רעד טָאה ןייא ךיז ןרעמַאלק ייז יוװ דלַאב ױזַא .ןעלייהט עטסרעדרָאפ יד

 טהעז רע ?הָאוובִא ןוא ,קירב ַא סלַא טיירב יד סומ ייווצ ןופ טערב ַא רָאנ טַאד

 ןענַאנַאק עלעיפ יו רהעוועג-עטדיוט עלעיפ ױזַא ךיז ןופ גנעל יד עצנַאל ַא ףיוא

 -רעפ ןעטסדנימ םעד ייב סָאד ,סייוו רע ?הָאוװובָא ןוא ,ךיז טימ טרהיפ דנייפ רעד

 -טסעד ןופ רע טהעג ,םי ןופ דנורנבֶא םעד ןיא ןעלַאפבָארעה רע זומ ןהעז

 יד ןעגעג הטומ םענעקַארשרענוא ןַא טימ געװ ןעטמיטשעב םעד ףיוא ןענעוו

 -דנייפ סָאד ןיא ןעננירדוצניירעה טכוז ןוא ןענָאנַאק יד ןופ רעליימ עגידרעייפ

 רע סָאד ,קנאדעג םעד ןופ טלעעזעב ןיא רע לייוו ,רע טוהט סָאד --- ףיש עכיל

 -נואוועב ֹוצ רהעמ ךָאנ זיא סע סָאװ ןוא ; טמחירעב ןעכַאמ ךרודַאד ךיז טעוו

 ןוש טעוו רע סָאד ,ףעיט ױזַא בָארעה רענייא טלַאפ םיוק סָאד ,זיא ןרעד

 טמחענ ,(םיתמח תיחת וצ) טלעוו רעד ןופ עדנע וצ זיב ןעמוקפיורעה טינ רעדעיוו

 טהעג ,םי ןיא ןיירעה ךיוא טלַאפ רעזעיד ןעוו ןוא ,ץַאלּפ ןייז רערעדנַא ןַא ןיוש

 םווק טדיוט םעד ןעזָאל ייז ןוא ,רערעדנַא ןא רעדעיוו ןוא רערעדנַא ןַא םהיא ךָאנ

 ןיא טייקגיהטומ ןוא טייקשירלעה יד ןיוש ןעק רעכעה .ןעגנילשוצנייא ייז טייצ
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 -עג טינ ךָאנ טָאה ןעמ ןעוו ,ןעטייצ עכילקילג .ןעגייטש טינ ןערהאפעג-סגעירק

 ! רהעוועג-סיש עשירעדרעמ עשלעווייט יד ןופ גנוקריוו עכילקערש יד טסואוו

 גנוניולעב ןייז גייצקרעוו עשלעווייט עזיד ןופ רעדנימרע רעד טמוקעב סיוועג

 ,רעטסכַאװש רעד וליפא ןעק גנודניפרע רעזעיד ןעקנַאדרעּפ וצ .םונהיג ןיא-

 ! ןעזָאלבסױא ןעבעל סָאד רעטיר ןעטסעשידלעה םעד קַאדייל רעטסגידנעקערש

 ,ןענַאװ ןופ ןוא יו טינ סייוו ןעמ ,טפָא טמוק גנודניפרע עזעיד ןעקנַאדרעּפ וצ

 -לעוו ,םענייא ןופ ליוק ַא טכיזעג ןעטימ ןיא ןעדלעה עווַארב ןוא עגיהטומ יד

 -ָאשעג ןיילא טָאה רע סָאװ ,ענַאנַאק רעד ןופ ץילב םעד ןופ טכייללעיפ זיא רעכ

 ןעבעל סָאד קעװַא קילבנעגיוא ןייא ןיא טביור ןוא ,טכַאמנוא ןיא ןעלאפעג ,ןעס

 ,קנעדעב ךיא ןעוו .ןערהַאי רעטרעדנוה טנעידרעפ טָאה רעכלעוו ,םעד ייב

 סָאװ ,קרַאטש רהעז ךימ טסעירדרעפ סע סָאד ,ןעגָאז וצ ךימ סע טביירט סָאד

 ַא ןופ ףורעב םעד ןעמונעגנָא ,ערעזנוא יו ,טייצ רעסואימ ַאזַא ןיא בָאה ךיא

 יעג ןייק רַאפ טינ ארומ ןייק בָאה ךיא ?הָאוװבֶא ןעד ; רעטיר ןעדנערעדנַאװ

 ןוא רעװלוּפ עלעסיב ַא סָאד ,קנַאדעג םעד בעיל טינ ךָאד ךיא בָאה ,רהאפ

 יד ךרוד טייקכילגעמ יד ןעמהענקעוַא ןענעק טכייל ױזַא רַימ ייב לָאז יילב

 ןוא טנַאקעב ךימ דרעווש ןיימ ןופ גנילק יד ןוא דנַאה ןיימ ןופ טייקשידלעה

 לעמיה רעד לָאז ךָאד .טלעוו רעטנַאקעב רעצנַאג רעד ףיוא ןעכַאמ וצ טמהירעב

 ,ןעכיירגרעד ךילקילג לעיצ ןיימ לע ךיא ןעוו !?יוו רע יו רימ טימ ןערהיפ

 ךיא לייוו ראפרעד ,רעטיר עגידרעהירפ יד רַאפ רעטמהירעב ןייז ךיא לעװ

 ."רהאפעג ןיא רהעמ ךָאד ןיב

 -ָאה ערעדנַא יד דנערהעוו ןעטלַאהעג טָאכיק ןָאד טָאה עדער עגנַאל עזיד

 ,ליומ ןיא ןעסיב ןייא ןעמהענ וצ ןעסעגרעפ ךיז טָאה רע ןוא ,ןעסענעג ןעב

 ,ןעסע לָאז רע טנהָאמרעד טייצ וצ טייצ ןופ םהיא טָאה ָאשטנַאס ?הָאווכֶא

 ױזַא ןוא ?עיפ ױזַא ןעדער וצ ןעבָאה טייצ םעדכָאנ טעװ רע סָאד ,גידנעגאז

 פעוװ ,ןַאמ ַא סָאד ,טרעיודעב ןעבָאה רערעהוצ ענייז .ןעלעוו טעוװ רע יוװ גנַאֿפ
 סעלַא רעביא טָאה ןוא דנַאטשרעפ ןעדנוזעג ַאזַא ןעבָאה וצ טניישעג טָאה רעכ

 טמוק רע יװ דלַאב ױזַא ,?כש ןייז ןערעילרעפ לָאז ,טוג ױזַא ןעדער טנעקעג
 -טסייג רעד .טפַאשרעטיר רעכילקיפננוא ,רענעטלָאשרעפ ןייז ןעגעוו ןעדער וצ

 יד ןענעוו טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא ןיא טכער ןענעגעג םהיא טָאה רעכיל

 טימ ןייא גידנעטשלַאפ טמיטש רע סָאד ,טרעכיזרעפ םהיא טָאה ןוא ןעפַאוו

 | ,רעטרהעלעג ַא ןיילא זיא רע ?הָאװבָא ,ננוניימ ןייז |

 ןוא ,שיט ןופ ןעמונעגבָארעה טָאה ןעמ ,עדנע וצ ןעוועג זיא טייצ?הָאמ יד
 "יק ןָאד גנונדרָא ןיא טכַארבעג ןעבָאה סענרָאטיראמ טא ןיהטריוו יד דנערהעוו
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 -עבעג ָאדנאנרעפ ןָאד טָאה ,ןעטַאלש וצ ןעמַאד יד ריפ רעמַאק-רעייש ס'טָאכ

 טָאה עכלעוו ,עטכישעג-סנעבעל ןייז ןעלהעצרע ייז לָאז רע ,ףַאלקש םעד ןעט

 טנעקעג ןיוש טָאה ןעמ יו ,גידריווקרעמ ןוא טנאסערעטניא ןייז טזומענ סיוועג

 רעד .טפַאשלעזעג ם'אדיאָארָאצ ןיא ןעמוקעג זיא רע סָאװ ,ןיילא ןופרעד ןהעז

 רעבָא ,שנואוו רעייז ןעליטרע ןרענ טְלָאװ רע סָאד ,טרעפטנעעג טָאה ףַאלקש

 ; טשניוו רע יוװ טנַאזומַא ױזַא ןייז טינ טעװ עטכישעג ןייז סָאד ,ארומ טָאה רע

 טינ ייז ליו רע סָאד ,ןהעזסיוא טינ לָאז סע םוא ןעלהעצרע יז רע טעוװ ךָאד

 טקנַאדעג םהיא ןעבָאה ענירביא עֶלַא ןוא רעכילטסייג רעד .ןעלאפעג ןייק ןָאהט

 -עג טרעדָאמעגפיוא זיא רע יו ױזַא ןוא ,ןעטיב ערעייז טלָאהרעדעיוװ ןעכָאה ןוא

 טכער ל?עיפ ױזַא טימ ןעק סע רעו , : טנָאזעג רע טָאה ,עלעיפ ױזַא ןופ ןערָאװ

 -עהוצ טעװ ,ןעמאד ןוא ןעררעה עניימ ,רחיא ןעוו ; ןעטעב טינ ףרַאד ןעלהעפעב

 -לעוו טימ ,עטבישעג ערהַאװ ַָא ןערעה רהיא טעװ ,טײקמַאזקרעמפיוא טימ ןער

 ,עטכישעג עטכארטעגסיוא עכנַאמ ןעכיילגרעפ טינ טכיילעיפ ךיז ןעק סע רעכ

 -רעוו עזעיד ךָאנ .?גיצנוק יוװ ןוא טקישעג יו טכַארטעגסױא ןייז לָאז וליפא ןעוו

 סלַא ןוא ,ליטש רהעז ןעבילבעג ןענייז ןוא טצעזעגקעוַא עלַא ךיז ןעבָאה רעט

 -עה וצ טיירג ןעוועג ןענייז ןוא ליטש ןעוועג ןענייז עלַא זַא ,ןהעזעג טָאה רע
 / "רע וצ עמיטש רעניהור ןוא רעמהענעגנַא ןַא טימ ןעגנאפעגנָא רע טָאה ,ןער

 : ױזַא ןעלהעצ
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 .9 לעטיּפַאק

 .עטבישעג ןייז ןוא ןעבעל ןייז ָאד טלהעצרע ףַאלקש רעד

 ןופ גרעב איד ןיא פרָאד ַא ןופ טמאטש עילימַאּפ ןיי
 רעגידענג ןעזעיוועג זנוא וצ ךיז טָאה רוטַאנ יד .,ןָאעל

 ןיימ טָאה ןעמ ?הָאוובָא ,קילנ סָאד סלַא רעסעב ןוא

 ריפ ןעטלַאהעג דנעגעג רעכילמירָא רענעי ןיא רעטָאפ

 טנעקעג ךילקריוו ךיוא סע טלָאװ רע ןוא ; ןַאמ ןעכייר ַא

 "נייא ןעגעמרעפ ןייז עהימ עגיבלעז יד ןעבעג טנעקעג ךיז טלָאװ רע ןעוו ,ןערעוו

 ןעבעג וצ גנוגיינ ןייז .ןעדנעוושרעפ וצ סע ןעבעגענ ךיז טָאה רע יו ןעטלַאהוצ

 -ענ ןערהָאי עגנוי יד ןיא זיא רע סָאװ ןופרעד ןעמוקעג זיא ןעדנעוושרעפ וצ ןוא

 רעד רעכלעוו ןיא ,עלוש יד זיא דנַאטש-נעטַאדלָאס רעד ןעד ; טַאדלָאס ַא ןעוו

 -נעוושרעפ ַא רעגיבעג-יירפ רעד ןוא רעגיבענ-יירפ ַא טרעוו רעגרַאק רעטסנרע

 -נואוו ייז ןענייז ,ןעטַאדלַאס עגרַאק עגינייא ָאד ךיוא ןענייז סע ןעוו ןוא ,רעד

 גיבעג"יירפ ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ .ןהעז וצ ןעטלעז טנירק ןעמ .עכלעוו ,רעד

 זיא עכלעוו ,גנודנעוושרעפ ןופ הגרדמ רעד וצ ןעמוקענ זיא ןוא ןעסַאמ יד רעביא

 -טרָאפ ןעפרַאד סָאװ ,רעדניק טָאה רעכלעוו ,ןַאמ ןעהטַא-ייהרעפ ַא ריפ טוג טינ

 עלַא ןענייז עכלעוו ,ןהיז יירד טַאהעג טָאה רע .דנַאטש ןייז ןוא ןעמָאנ ןייז ןעצעז

 טנעקעג ךיז ןעבָאה ייז סָאד ,רעטלַא םעד ןיא ןעוועג ןענייז ןוא ןעסקַאוװעגסױא

 טנעקעג טינ ,טגָאזעג טָאה רע יו ,טצעי טָאה רע יוװ ױזַא ,דנַאטש ַא ןעלהעוו

 -יורעב וצ ךיז ןעסָאלשעב רע טָאה ,רוטַאנ עשירעדנעוושרעפ ןייז ןעפראוקעװַא

 ןוא גיבעג-יירפ ןייז וצ ןערעהפיוא ןענעק לָאז רע םוא ,ןעלטימ ענייז ןופ ןעב

 -רעפ ַא וליפא ןעכלעוו ןהִא ,ןעגעמרעפ ןייז ן'רטּפ וצ ךילמענ שירעדנעוושרעפ

 וצ .שנעמ רעמַאזרַאּפש א ןערעוו טזומענ טלָאװ רעדנַאסקעלַא יו רעדנעווש

 -יצ ןיא ךיז וצ ןעפורעגניירעה לָאמנייא יירד עלַא זנוא רע טָאה קעווצ ןעזעיד

 ,ןעגָאז וצ ךייא םוא ,רעדניק עניימ : ױזַא טגָאזעג זנוא וצ טָאה ןוא רעמ

 ןֶא ןענהָאמרעד וצ רָאנ ךייא ןעמ טכיורב ,הבוט רעייא ןעסיוא ןיב ךיא סָאד
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 ןעמיוא ןיב ךיא סָאד ,ןהעטשרעפ וצ םוא ןוא ; ןהיז עניימ טייז רהיא סָאד ,םעד

 ןופ טפארק יד טינ ץיזעב ךיא סָאד ,טהעז רהיא סָאװ גונעג ןיא ,הער רעייא

 ןָא טצעי ןופ טְלָאז רהיא רעבָא םוא .ןעטלאהוצנייא ןעגעמרעפ רעייא ,ןעליוו

 א יװ ןעכאמ טינ ףךייא ?יו ןוא רעטָאט א יו ךייא ןופ קנעד ףיא סָאד ,ןהעז

 עגינייא טייז ןיוש בָאה ךיא סָאװ ןופ ,ןָאהט סעּפע ךייא ךיא יו ,רעטָאפ-םיטש

 -עב טסעט גנוגעלרעביא ?עיפ ךָאנ רימ ייב בָאה ךיא סָאװ ןוא טכַאדעג טייצ

 -העוו ךייא טנעק רהיא סָאד ,ןערוהָאי יד ןיא יירד עֶלַא ןיוש טייז רחיא .ןעטַאלש

 .ןערעוו טעוװ רהיא ןעוו ,ךייא לָאז עכלעוו ,גנוגיטפעשעב ַא רעדָא ףורעב ַא ןעל

 רעיפ ןיא ןעגעמרעפ ןיימ ךיא ?יוו רעבירעד .ןעצונ ןוא ערהע ןעגניירב ,רעטלע

 םעד ןוא ךייא ריפ טמיטשעב ךיא בָאה ןופרעד יירד ,ןעלייהטוצ םיקלח עכיילג

 ױזַא ןעבעל וצ ןופרעד םוא ,ןיילא ךימ ריפ ןעטלַאהעב ךיא לעװ ?ייהט ןעטרעיפ

 ,ךייא ןופ רערעדעי סָאד ,ךיא שניוו רעבָא ךיילנוצ .ןעלעוו טעוו טָאג יו גנַאל

 עכלעוו ,ןעגעוו יירד יד ןופ םענייא ןעטערטעב לָאז ,?ייהט ןייז טגירק רע ןעוו

 ,טרָאװכירּפש ַא ָאד ןעינַאּפש ןיא זנוא ייב ןיא סע .ןעגָאלשרָאפ ךייא ?עוו ךיא

 -ייז עכלעוו ,רעטרעוו-כירּפש עלַא יו רהאוו ױזַא גנוניימ ןיימ ךָאנ זיא םעכלעוו

 עגיטייצ ןוא עגנַאל ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עכירּפש-נעקנַאדעג עצרוק רָאנ ןענ

 רעעמ ,עכריק, :ןיא ,ןיימ ףךיא סעכלעוו ,טרָאװ-ךירּמש סָאד .ןעגנורהַאפרע

 ךיז לָאז ,ןענייטש ליו סע רעוו , : רעטרעוו ערעדנַא טימ "! זיוה-גינעק רעדָא

 ןענעיד רעדָא ,ןַאמפיוק סלַא רעעמ ן'פיוא ןהעג רעדָא ,עכריק רעד וצ ןעדנעוו

 נינעק םעד ןופ לעקערב ַא, :ךיוא טגָאז ןעמ ןעד ;ףיוה ןייז ןיא גינעק םעד

 ןייפ לייוו ,ךיא גָאז סָאד ."ץירּפ םעד ןופ ןעדַאנג עֶלַא סָלֵא רערעווש טגעוו

 -נעסיוו וצ ןעבעגרעביא ךיז לָאז ךייא ןופ רענייא סָאד ,זיא ןעליוו ןוא שנואוו

 ןעד ; טסנעיד-סגינעק םוצ רעטירד רעד ןוא לעדנַאה םוצ רערע !נַא רעד ,טפַאש

 ,ךייר טינ טכַאמ געירק רעד וליפא ןעוו ןוא ,רעווש וצ זיא ףיוה ןיא ןעמוקוצנָא

 ןופ ןעדעי ךיא לעוװ םורעה געט טכַא ןיא ,טמהירעב ןוא שידלעה רעבָא רע טכַאמ!

 ןייא גידנעבעג טינ םענייק ,דלעג סערַאַאב ןיא ?ייהט ןייז ןעלהָאצסיורעה ךייא

 ןיימ טימ ןייא טמיטש רהיא ביוא ,טצעי רימ טגָאז .ןרעדנַא םעד יו רהעמ גינעפ

 ,הטַאר ןיימ ןעגלָאפ טליוו רהיא ביוא ןוא גנוניימ

 לָאז ךיא זַא ,טגנַאלרעפ רע טָאה ,רערעטלע רעד ןעוועג ןיב ךיא יו ױזַא

 -רעפ ןייז ןופ ךיז לָאז רע ,ןעטעבעג םהיא בָאה ךיא .רעטשרע רעד ןרעפטנע םהיא

 רימ ; ?יוו רע יוװ לעיפ ױזַא ןופרעד ןערהעצרעפ וצ ןרעדנָאז ,ןעדייש טינ ןעגעמ

 ,ןעברעוורע וצ סָאװ ןעסיוו ןיוש ןעלעוו רימ ,טגָאזעג ךיא בָאה ,גנוי ךָאנ ןענייז

 ןוא ןעגלָאפ וצ הטַאר ןייז טיירג ןיב ףיא סָאד ,טגָאזעג ךיא בָאה םנעגירביא
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 םעד ןוא טָאג םוא ,ןעפַאװ טימ ןעבענוצנָא ךיז טסול ןעבָאה טלָאװ ךיא טָאד

 ןוא ךיא יו יוזַא טרעלקרע ךיז טָאה רעדורב רעטייווצ ןיימ .ןענעיד וצ גינעק

 ,דלעג ןייז ןעמהענטימ ןיהַא ןוא ןעידניא ךָאנ עזייר א ןעכַאמ טלָאװעג טָאה רע

 -- עֶלַא זנוא ןופ רעטסגילק רעד גנוניימ ןיימ ךָאנ ןוא --- רעטסגנוי רעד
 רעדָא עכריק רעד וצ רעדעוװטנע ןעבעגרעביא ךיז ליוו רע סָאד ,טגָאזעג טָאח

 - ,אקנאמאלאס ןיא ןעביוהעגנָא ןיוש טָאה רע סעכלעוו ,םוידוטש ןייז ןעגידנע וצ

 געוו ןייז טלהעוועג ךיז טָאה רערעדעי ןוא טדערעגבָא ןעוועג ןיוש זיא סעלַא ןעוו

 :ערּפשרעּפ ןייז טליפרע ךילטקניּפ טָאה ןוא טמראעגמוא זנוא רעטָאפ ןיימ טָאה

 ,טבַאמעגסיוא טָאה רעכלעוו ,?ייחט ןייז ןעבעגעג זניא ןופ ןעדעי טָאה רע .ןעכ

 ַא ןעד ;דלָאג ןיא ןעמאקוד דנעזוט יירד ,ןעקנעדעג ןעק ךיא יו ל?עיפ ױזַא

 ןהעגסיורעה טינ לָאז סע םוא ,םוהטנענייא עצנַאנ סָאד טפיוקענגבָא טָאה רעטעפ

 ,דלעג סערַאַאב טימ טלהָאצעב ריפַאד עמוס יד טאה ןוא ,עילימַאפ רעד ןופ

 -ָאֹפ ןעטוג רעזנוא ןופ דעישבָא ןעמונעג גָאט ןייא ןיא יירד עלא ןעבָאה רימ

 ענייז ףיוא םהיא ךילשנעמנוא ריפ ןעטלאהעג םע בָאה ךיא יו יױזַא ןוא ,רעמ

 ,טרערעגנייא םהיא ףךיא בָאה ,דלעג גינעוו ױזַא ןעזאלוצרעביא ןערהַאי עטלַא
 ,ןעמהענבָארעה ןעטַאקוד דנעזױט ייווצ ךָאנ ?ייהט ןיימ ןופ לָאז רע סָאד

 ךימ םוא ,גונעג ןייז ךיס ריפ טעװ ,טנָאזעג םחיא ךיא באה ,עגירכיא טָאד לייוו

 עניימ ךיוא םהיא ןעבָאה ךימ ףיוא גידנעקוק .טָאדלָאס טלא ןעטכירוצסיוא

 ןעטלאהרע טָאה רע סָאד ױזַא ,ןעטאקוד דנעזיוט וצ ןעבענעג רערעדעי רעדירב

 יױזַא ןעד ,דנעזיוט יירד ךָאנ רעסיוא דלענ סעראאב ןעטטקוד דנעזיוט ריפ

 רע סעכלעוו ןוא ,ןעבילבעג םהיא זיא םסעכלעוו ,טוג א ןעוועג הטרעוו זיא לעיפ

 ,םוהטנעגייא-דנורג סלַא ךיז ריפ ןעטלַאה רָאנ ןעפיוקרעפ טלָאװעג טינ טָאה

 -בא ןעטסילבעיל םעד ןעמונעג רעטעפ רעזנוא ןופ ןוא םהיא ןופ ןעבָאה רימ

 ױזַא זנוא ןופ ןעסיוו וצ ןעבעג וצ ייז ,ןענָאװצ טזומעג ןעבָאה רימ ןוא דעיש

 .סעטכעלש ייס ,סעטוג ייס ,ףילגעמ יו טפָא

 ,ןענעז רעייז ןעבעגעג זנוא ןוא טמרַאעגמוא זנוא ןעבָאה ייז יו םעדכָאנ,
 רערעדנַא רעד ןוא אקנאמאלאק ךָאנ רענייא ,טזיירעגבא רעדירב עניימ ןעבָאה

 ,טרעהעג בָאה ךיא יו ,ואוו ,עטנאקילא ךָאנ ןעגנאגעג ןיב ףךיא ןוא אלליוועס ךאנ

 ייוצ טצעי ןיוש ןענייז סע .אונעג ךָאנ ןהענוצבא גיטרעט ןעוועג זיא ףיש א
 טייז ןוא ,זיוה ס'רעטָאּפ ןיימ ןעזָאלרעפ בָאה ךיא םייז רהחָאי גיצנאווצ ןוא
 רעטָאפ ןיימ ןופ טינ טכירכַאנ ןייק ןעטלאהרע טינ לטמנייק ךיא בָאה םעד

 .ףעירב ענעדעישרעפ ןעבעירשעג ייז בָאה ךיא ?הָאוובָא ,רעדירב עניימ ןופ טינ

 -רוק ןיא ךייא ךיא ?יוו טריסַאּפ טייצ רעזעיד דנערהעוו טָאה רימ טימ סָאװ
 | ,ןעלהעצרעד ןעצ
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 רעכילקילג ַא ךָאנ ןיב ךיא ,ףיש ן'פיוא ףיורעה אטנַאקילא ןיא ןיב ךיא,

 ראו ,אלימ ךָאנ ןעגנאגעג ןעטרָאד ןופ ןיִב ךיא ,אונעג ןיא ןעמוקעגנָא עזייר

 טָאדלַָאס א עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנא ןוא ןעפַאו טימ טגרָאזרעפ ךימ בָאה ךיא

 .טסנעיד ןיא ןעטערטניירעה טלָאװעג עטנַאמַאיּפ ןיא בָאה ךיא ןוא ,גיהטיונ טָאה

 סלא ,אללאפ אל עד אירדנאטקעלא ךָאנ געוו םעד ףיוא ןעוועג ןיוש ןיב ךיא

 ךאנ ןעגנאועג ןיא אבלא ןופ 1ָאצרעה רעסיורג רעד סָאד ,ןערהַאפרע בָאה ךיא

 םהיא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא ,ןַאלּפ ןיימ טרעדנעעג רעבירעד בָאה ךיא ,סעדנַאלפ

 -עג טָאה רע עכלעוו ,ןענַאיצידעּפסקע עטסרחעמ יד ןיא טנעידעג בָאה ךיא ןוא

 סָאנרָאה ןוא ןַאמעונע ןעפַארג יד ןופ טדיוט םעד ייב ןעוועג ןיב ךיא ,טכַאמ

 -ַאוג ןופ ןאמטפיוה ןעטמחירעב םעד רעטנוא ןהָאפ ַא ןעטלַאהרע בָאה ךיא ןוא

 ,סעדנאלפ ןיא ןעוועג טייצ עגינייא ןיב ךיא סלַא .ַאניברוא עד ַאנעיד ,ארָאכַאלַאד

 טסּפאפ רעד ,טייקנולייח ןייז ןעכלעוו ,דנוב םעד ןופ העידי א ןעמוקענ זיא

 -אּפש ןוא איצענעוו טםימ טכאמעג טָאה ,חכרבל קידצ רכז רעטפניפ רעד סואיּפ

 "עיד וצ טָאה עטַאלפ ןייז סָאװ ,קרעט םעד ,דנייפ ם'נעדייב רעייז ןעגעג ןעינ

 רעד רעטנוא ןענאטשעג ןיא עכלעוו ,ןרעּפיצ ?עזניא עגיטרַאסיױרג יד טםייצ רעז

 טָאה ןעמ ! ןעדטש רעכילקילננוא ןוא רענירעיורט ַא ; איצענעוו ןופ טפַאשרעה
 אירטסוא עד ןאוכ ןַאד רעטסניטכיולכרוד רעד סָאד ,רעכיז םלָא ןערהַאטרע

 ,עּמילעט ןָאד גינעק ןעטוג רעזנוא ןופ רעדורב רעכילריטַאנ רעד ,(ךיירטסע ןופ)

 טָאה ןעמ ;} טכאמ-סגעירק עטגינייארעפ יד רעביא עדנַאמָאק יד ןעטלַאהרע טעוו

 סָאד ןוא ,געירק ןעזעיד וצ ןעגנוטכירסיוא עסיורג ךילקערש יד ןופ טלהעצרע

 רעזיד ןיא ןעמהענ וצ ?ייחטנא טסול ןעבעגעג ןוא ןעבעירטעג ךימ טָאה סעֶלַא

 "עב םעד םעמכ עי ,ןנונמַאה יד טאהעג ןיוש בָאה ךיא ?הָאוובָא ןוא ,ןָאצידעּפסקע

 ,ןאטימַאק א רימ ןעכאמ וצ ףימ טייחנגעלעג רעטשרע רעד ייב גָאזוצ ןעטמיטש

 סָאד ןוא ,ןעילאטיא ךָאנ ןהעג וצ םוא ןעזָאלעגרעביא סעלַא סָאד ךיא בָאה

 ןעמוקעגנָא ןעבע זיא אירטפוא עד ןאוכ ןָאד ררעה סָאד ,טרחיפעג ױזַא טָאה ?זמ

 -ייארעפ וצ ךיז םוא (?עּפַאעג) סעלַאּפַאנ ךָאנ ןהעג טלָאװעג טָאה ןוא ַאונעג ןיא

 ןיא ןעהעשעג רעטעּפש זיא סָאד סָאװ ,עטָאלּפ רעשינאיצענעוו רעד טימ ןעגינ
 ,ןָאצידעפסקע רעכילמהיר רעויד ןיא ןיוש ןיב ךיא ,ץרוק .(אניסעמ) ַאניצעמ

 ןופ גנַאר םעד וצ ןעניטשעג ,טסנעידרעפ ןיימ ףרוד סלַא קילג ןיימ ךרוד רחעמ

 ןיא טנעידעג ךיא באה גנאר ןעדובכב ןעזיד ןיא ןוא ,עירעטנאפניא ןופ ןַאטיּפַאק

 ױזַא ןעלאפעגסיוא םלעוו עכילטסירק עצנאג יד ריפ זיא רעכלעוו ,גָאט םענעי

 יד סָאד ,תועט םעד ןופ ןעמונענסיורעה רעקלעפ עלא טָאה רע ?ייוו ,ךילרעה

 ןיא ,ןענעיזעב םינ ייז ןעק ןעמ םָאד ,גיטכעמ ױזַא םי .ן'פיוא ןענייז ןעקרעט
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 -ָארבעג ןענייז טייחכערפ ןוא ץלאטש רעשיקרעט רעד ןעכלעוו ןיא ,גָאט םענעי

 יד ןעד -- טכַאמעג ךילקילג עלעיפ ױזַא טָאה רעכלעוו ןוא ,ןערָאװעג ןעכ

 ,יד יוװ רעכילקילג ןעוועג ןענייז טכַאלש ןיא ןעלאמעג ןענייז עכלעוו ,ןעטסירק

 ןעד ,רעכילקילגנוא רעניצנייא רעד ןעוועג ךיא ןיב --- םגעיזעג ןעבָאה עכלעוו

 ןעקירדוצסיוא ךיז --- ןעבָאה טפראדעג בָאה ךיא עכלעוו ,גנונפָאה רעד טָאטשנָא

 ךימ ךיא בָאה ,ןיורק-סּפיש ַא ןענעידרעפ וצ --- ןעגָאז ןענעלפ רעמיור יד יו
 -עג סיפ ןוא טנעה יד טימ גָאט ןעכילרעה ןעזיד ןופ דנעּבַא םעד ןענופעג

 : ױזַא ןעוועג זיא ןופרעד השעמ יד ןוא ,ןעטייק ןיא טדימש

 -יור-עעז רעניד'לזמ ןוא רעטסיירד .ַא ,רישזלַא ןופ גינעק ,ילַאשטוא לע,

 רָאנ ןענייז סע סָאד ,אטלאמ ןופ ףיש-טּפיוה סָאד ןעפירנעגנָא ױזַא טָאה ,רעב

 סָאד ,טעדנואוורעפ רעווש עזיד ךיוא ןוא רעטיר יירד רָאנ ןירעד זעבילבענרעביא

 -ַאּפמָאק ןיימ טימ ןעגנַאגעג ןיב ךיא ןעכלעוו ןיא ,ַאערדנַא ןַאוכ ןופ ףיש-טּפיוה

 ןָאהטעג בָאה ךיא ; ףליח וצ ףישיטּפיוה ןעשיזעהטלַאמ םעד טלייאעג טָאה ,עינ

 ןיב ןוא ןָאהט וצ טייקגידלוש ןיימ ןעוועג טייהנגעלעג רעזיד ייב זיא סע סָאו

 םעד רעבָא ךיז טָאה סעכלעוו ,אנוש םעד ןופ ףיש סָאד ףיוא ןעגנורּפשעגפיורעה

 -עג ןעוועג זיא רע ןעכלעוו וצ ,ףיש םעד ןופ ןעסירעגבָא ,קילבנעגיוא ןעגיבלעז

 / ןוא ;ןהעגכָאנ טנעקעג טינ רימ ןעבָאה ןעטַאדלָאס עניימ סָאד ױזַא ,טרעמַאלק

 טינ ךימ בָאה ךיא עכלעוו ןעגעג ,םיאנוש יד ןעשיווצ ןענופעג ךימ ךיא בָאה ױזַא

 ךייא יו ןוא ,ןעמונעג ךימ ןעמ טָאה ןעדנואוו טימ טקעדעב .ןערהעוו טנעקעג גנַאֿ

 -ערעג סלָאמַאד ילַאשטוא רעד ךיז טָאה ,טנַאקעב ןייז סיוועג זומ ,ןררעה עניימ

 ןיב ךיא ןוא טכַאמ ןייז ןיא ןעבילבעג רעבירעד ןיב ךיא ; ןעפיש ענייז טימ טעט

 -נייא רעד ןוא רעגירעיורט רעגיצנייא רעד ןעוועג עכילהערפ עלעיפ ױזַא רעטנוא

  ױזַא סָאװ טייצ רעד ןיא רענעגנאפעג סלַא ןערָאװעג ןעמונעג זיא רעכלעוו ,רעגיצ

 ,ןעטסירק דנעזיוט ןהעצמופ סלַא רעגינעוו טינ ןעד ; יירפ ןערָאװעג ןענייז עלעיפ

 ןענייז עטָאלפ רעשיקרעט רעד ןופ קנעב-רעדור יד ףיוא ןעסעזעג ןענייז עכלעוו

 טרהיפעגקעווַא ךימ טָאה ןעמ .יירעּפַאלקש ןופ ןערָאװעג טזעלרע גָאט ןעזיד ןיא

 ןַא ריפ ןררעה ןיימ טָאה םילעס ןַאטלוס רעד ואוו ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ךָאנ

 סלַא ןוא המחלמ ןיא ןעטלַאהעג טוג רהעז ךיז טָאה רע לייוו ,טכַאמעג לארימדט

 .אטלאמ ןופ ןהָאפ יד טכארבעגטימ רע טָאה טייקשידלעה ןייז ןופ זייוועב

 -אוואנ ןיא ןענופעג ךימ ךיא בָאה ,1272 ןיא ךילמענ ,רהָאי ןעגידנעמוק םעד ןיא

 בָאה ָאד (?.סענרעטנאל יירד יד ןופ ףיש םעד ףיוא טכענק-רעדור סלַא ,ָאגיר

 ,עטָאלפ רעד ןופ ףישיטּפיוה םעד ןופ ןעכייצ ַא ןעוועג ןענייז סענרעטנאל ירד אר (*



 492 ,1 ךוב .טאכיק ןָאד ןופ עטכישענ

 איד ןעסעילשוצנייַא טייהנענעלעג איד טמַאזרעפ טלָאמַאד טָאה ןעמ איו ,;העזעג ךיא

 ןעטַאדלָאס"דנַאל ןוא ןעטַאדלָאס"םי איד ןעד ;ןעפַאה ןיא עטָאלּפ עשיקרעט עצנאנ

 ףיוא טאה עטָאכפ רעזנוא ןוא ןעפיירננָא ָאד ייז טעװ ןעמ סָאד ,טעטראוורע ןעבאה

 םוא טלעקעּפעגנעמַאזוצ ןיוש ךיז ןעבָאה עלַא יז סאד ארומ ַאזַא ןעפרָאװעגנָא יז

 ןעווענ זיא סיורג ױזַא ,ףּפמַאק ןיא ךיז גידנעזָאלניירעה טינ דנַאל ףיוא ןעטער וצ ךיז
 טאה לעמיה רעד רעבָא !עטָאלּפ רעזנוא רַאפ ןענירקעג ןעבאה ייז עכלעוו ,ארומ איד

 ,לָארימדַא רעזנוא ןופ טײקגיסעלכַאנ ןוא דלוש רעד בעילוצ טינ ,טלָאװעג סרעדנַא

 רימ סאד ,וצ טזָאל ןוא ליוו טָאג לייוו ןוא ןעטסירק איד ןופ דניז איד בעילוצ רָאנ

 קירוצ ןעגנַאגענ זיא ילַאשטוא ,ץרוק ,ןעסיימש זנוא לָאז סָאװ הטור א ןעבָאה ןעלָאז

 - ףוא ןעזָאלעגּפױרעה עטייל ענייז טָאה ,ָאנירַאװַאנ ןעבעל לעזניא ןַא ,ןָאדָאמ ךאנ

 גיהור ןעטלַאהעג ךיז טאה ןוא ןעּפַאה ןופ גנַאנניירעה סעד טגיטסעפעב טאה ,רנַאל

 סאד ןערָאװעג ןעמונעגוצ ןיא קירוצ עזייר רעזיד ףיוא ,קירוצ געװַא זיא ןאֹוכ ןָאד זיב

 -עעז ןעטמהירעב םעד ןופ ןהוז ַא ןעװענ זיא ןַאטיּפאק ןייז סָאװ ",ַאסערּפ,, ףיש

 -טּפױה סאד ,(עכיפלָאװ איד) "ַאבָאל אל, .(אסָארַאברַאב) ַאכָאר ַאברַאב רעביוד
 -רעייפ רעד ןעװעגנ זיא טנַאדנַאמָאק ןייז {טנעזעב סע טאה ,לעּפַאענ ןופ ףיש

 סכַאמעינ ןוא רעטקילגעב רעד ,ןעטַאדלָאס איד ןופ רעטָאפ רעד ,געירק ןופ להַארטש

 ןעק ךיא .,ץורק אטנַאס ןופ זיקרַאמ ,ןַאצַאב עד ָארַאװלַא ןָאד ןַאטיּפַאק רעטנעיזעב
 עזיד ןעו ,טריסַאּפ טאה עכלעװ ,ךַאז ַא ןעלהעצרעד וצ ךייא ןעטלַאהנייא טינ ףימ
 ןעוועג זיא ַאכָאר אברַאב .(ענעננאפעג א ,ה ,ד) ַאסערּפ א ןערָאװעג זיא ?ַאסערּפ,

 ,עזיד סאד ,ךילשנעמנוא ױזַא טלעדנַאהעב ןעפַאלקש ענייז טָאה ןוא םָאזױרג יוזא

 ןוא טנָאיעגבָאנ יז ךאנ ךיז טאה ?ַאבָאק איד סאד ,ןעהעזענ ןעבאה יז איװ.דלַאב ױזַא
 איד ןהענ ןעזָאלעג לָאט ןייא ףיוא עלַא ןעבאה ,ןרעמַאלקנייא טלָאװעג ןיוש ךיז טאה

 טערב"פיול םעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,טנַאדנַאמאק רעייז ןעבאה ,סרעדור

 םהיא ןעבאה ןוא ּפָאק ן'ייב ןעמונעגנָא ,ןרעדור וצ רטלענש ןעסייהעג יז ןוא

 םוצ לייהט"רטדרָאפ ןופ ,רערטדנַא רעד וצ קנַאב ןייא ןופ ןעפרַאװ וצ ןעבוהעגנָא

 ןעגנַאנעגרעביארָאּפ רע זיא םיױק סָאד ,טּפַאלקוצ ױזַא םהיא ןעבאה ןוא ,ןרעטניה
 טבורפ איד ןעוועג זיא סאד -- לעה איד ןיא געװַא המשנ ןייז זיא םיױביטסַאמ םעד
 -עגקירוצ ךיז ןעבאה רימ ,םהיא וצ סַאה רעיײיז ןוא יז ןענעג טײקמַאזױרג ןייז ןופ
 ןעפ טאה -- 1912 -- רהָאי ןענידעמוק םעד ןיא ןוא לעּפָאניטנַאטסנָאק ןוא טרהעק

 טנטי ןעמונעגנעװַא ,סיתט טנעױעב טאה ןַאוכ ןָאד סאד ,ןעוהַאּפרע ןעטרָאד
 וא ,ןעמונעגנייא םהיא ריפ טָאה טעמַאה יילומ עכלעװ ,ןעקרעט איד ןופ הנידמ
 ססערָאמ !טטסעשידלעה ןוא ןעטסמַאזױרג םעד ,ַאדימַאה יילומ ייב םעד ךרוד טאה

 מי 0. 28.



 ,1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג 44

 ן'פיוא ןענייטשוצפיורעה רעדעיװ ןעגנונּפָאה ענייז עלַא ןעמונעגוצ ,טלעװ רעד ןיא

 -עג רעד טימ ןוא טקנערקעג רהעז ןַאטלוס"סיורג םעד טָאה ןעדַאשי רעזיד ,ןָארהט
 -ענעװ איד טימ ןעדעירפ ןעסָאלשעג רע טָאה ,זיוה ןייז ןופ טייקערטיכ רעכילנהעז

 םעד ןיא ,רע איו רהעמ ךאנ טקוקענסױרעה םעד ףיוא ןעבאה עכלעוו ,רענַאיצ

 ,סינוט ייב גנוטסעפ איד ןוא ַאטעלָאנ ןעלַאפעב רע זיא ,1274 ,רהָאי ןענידעמוק

 ,ןעיוב ןעטימ ןיא ןעטלַאהעג ךָאנ טָאה ןַאוכ ןָאד עכלעו'

 רעד ףױא ןעסעזענ ךיא ןיב טריסַאּפ טאה סעלַא סאד סָאװ טייצ רעד ןיא;

 רזיול ריפ טינ סנעטסגינעוו ,ןערעוו וצ טיירפעב טכיזסיוא םוש ןייק ןהָא קנאב"רעדור

 .ןעדלעמ וצ טינ קילגנוא ןיימ ןופ רעטָאּפ ןיימ ןעסָאלשטנע ןעווענ ןיב ךיא לייוו ,דלעג

 ןענייז עכלעוו ,ןעקרעט איר ןופ ןערָאװעג ןעמונעגנייא ןענייז גנוטסעפ איד ןוא ַאטטלָאג

 סלַא רהעמ טימ ןוא ןעטַאדלאס עניסעמלענער ןַאמ 42,000 טימ ןעגעּכעג ןעטרָאד

 טַאהענ ךיז ייב ןעבָאה ייז ןוא ,רענלעז עשינַאקירּפַא עױעדנַא ןוא ןענירופ 0

 סָאד ,שואנאב ַאזַא ךיז טימ טרהיפעג ןוא הטַאררָאפ ןוא רהעוועג"סנעירק לעיפ ױזַא

 -רָאװענפױא םעד טימ ןוא דנעה ערעייז טימ גנוטסעפ איד ןוא ַאטעלָאג ןעטלָאװ ייז

 רעהַא זיב טאה ןעמ עכלעװ ,אטעלָאג .עטישרעפ טנעקענ דרע גראב םענעפ |

 ףײוד טינ ךָאד ,עטסרע איד ןעלאפעג זיא ,ןענעיזעב וצ ךילנעמנוא ריפ ןעטלַאהעג

 עראררעדנואוו ןעזיוועב רהעמ לעיפ ןעבָאה עכלעוו ,רענייזייהטרעפ איד ןופ דלוש איד

 ןעזיר ;א ןעק ןעמ טבייל איו ,ןעזעיוועב טָאה קיטקַארּפ איד רעבָא ;טייקשידלעה
 ןע7 טניפעג ואװסרעדנַא דנערהעװ ןעד ;סנעבָארניפױל ןעכַאמ דנַאל ןענידמאז

 גנעקעג ןעקרעט איד ןעּבָאה ,ףעיט ןענאּפש ענינייא בָא טבָארג ןעמ ןעוו ,רעסַאװ

 ךיוא יז ןעבָאה ױזַא .רעסַאװ ןייק ןעניפעג טינ ןוא ףעיט רעטפַאלק ייווצ ןעבָארג

 סָאד ,ךיוה ױזַא ןעכַאמ קעז"דמַאז עטנעלענפיוא ךרוד ןעננוטישפיוא ערעייז טנעקעג

 ןעבָאה ייז סָאד וא גנוטסעפ רעד ןיא ןענירומ איד ןענעיטשענרעבירעה ןעבָאה יז

 -ןָאזיראג איד ריפ זיא סעזיד ךרוד ןוא ,,ןעטײרּפשרעביא טנעקעג יז בָארעה ןעביוא ןופ

 ,טפנערעג ןעבאה עלעיפ ,ןענידייהטרעפ וצ יז טייקכילגעמ עדעי ןעטינשטגבָא ןעוועג

 ןעלעטש ךיז ןרעדנָאז אטעלָאנ ןיא ןעסעילשנייַא טלָאזעג טינ ךיז ןעבָאה ערעזנוא סאד
 ןענעק יוזא רעבָא ;דלעפ ןעיירפ םעד ןיא טרָא-סננודנַאל םעד ףיוא דנייפ םעד ןענעג
 טשינרָאג ןעהעטשרעפ ןוא ייברעד ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,עכלעזַא ןעלייהטרוא רָאנ
 ןענופעג ךיז ןעבאה גנוטסעפ רעד ןיא ןוא ַאטעלָאג ןיא איו יוזא ןעד ;ךאז רעד ןופ

 שידלעה איו ,ןעשנעמ עלעפייה ַאזַא טלָאװ ױזַא איװ ,ןַאמ דנעזיוט ןעבעיז םיופ
 ערהיא ןופ הנהמ רעגילהעצנוא רעד ןענעג ןעלעטש טנעקענ ךיז ,ןעוועג ןעטלָאװ ייז
 א ןעטלאה טנעקעג ךיז טּפיוהרעביא טָאה יוזא איו ןוא ? דלעפ ןעיירפ ער ןיא רנייז
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 יעגנָא זיא איז ןעוו ,גנוקרעטשרעפ ןייק טקישענוצ טינ טָאה ןעמ רעכלעוו ,גנוטסעפ
 = םענענייא רעייז ןיא דנייפ ענעסָאלשטנע להָאצ רערעייהעגנוא ַאזַא ןופ ןערָאװעג ןעּפירג
 סָאד ,ךיוא ךיא ןיב גנוניימ רעזיד ןופ ןוא ,טביולגענ ןעבָאה ןענענַאד עכנַאמ  !דנַאל
 ,ןטזָאלעגוצ ןעינַאּפש וצ טייקטונ ןוא עדאננ רערעדנָאזעב םיוא טָאה לעמיה רעד
 ןעטַאהט עבילדנעש ןוא סעזייב טימ לופ ןעווענ זיא עכלעוו ,בורג"רעדרעמ עזיד סאד
 ןיא ןוא ןעגנולשרעפ טאה רעכלעוו ,םַאװש ןוא זלַאה רעזיד ,ןערעװ טרעטשרעצ לָאז
 קעווצ ןרעדנַא ןייק וצ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןָאיצַאנ רעד ןופ תורצוא עלַא ןעגיוזעגנייא ךיז
 רעד לרַאק רעכיירגעיז רעד סָאד ,ןעקנעדנַא סָאד ןטט?ַאהעב וצ סלַא ,טעדנעוושרעפ
 רענייטש ןעפיו;} ןעזיד טכָאװ רע איו ױזַא ,טנעיזעב לָאמַא טסענ סעזיד טָאה רעטּפניפ

 ! ןעגיווערעפ וצ ןעמָאנ ןייז םוא ןעבָאה טפרַאדעב
 איז ןעבָאה ןעקרעט איד רעבָא ,ןעננַאגענ ןערָאלרעּפ יקאט זיא גנוטסטפ איד;

 ,טצעזעב איז ןעבָאה טכלעוו ,ןעטַאדלָאס איד ןוא ,טירט ייב טירט ןעמחעננייא טזומעג
 גיצנַאװצדװאזייווצ ןיא סָאד ,שידלעה ױזַא ןוא חטומ ַאזַא טימ טגידייהטרעפ ךיז ןעבָאה
 יירד רָאנ .דנייפ דנטזיוט גיצנַאװצ ןוא ףניפ ןערָאװעג טעטדױטעג ןענייז ןעמרוטשיטּפיוה
 ןייק ןעוועג טינ זיא עזיד רעטנוא ןוא ענעגנַאפעג סלַא ןעבעל ןעבילבעג ןענייז ןַאמ טרעדנוה
 איו ,ןחעטשרעפ ןעמ ןעק ןופרעד ןוא ,טעדנואוורעפ ןעוועג טינ זיא סָאװ ,רעניצנייא
 טאהעג ְךאַפ ןעמ טאה םעד רעסיוא ,ץאלּפ ןייז טנידייהטרעפ טאה רערעדעי שידלעה
 ןעטימ ןיא ןעגעלעג זיא רעכלעוו ,םרוהט רעדָא סָאלש םעניילק ַא ןעגידייהטרעפ וצ
 יאװ .ַא ,ארעונָאנַאצ ןאוכ ןָאד ןופ להעפעב םעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא ןוא ןעפאה
 טָאה ענעגנאפעג איד רעטנוא ,טַאדלָאס רעטמהירעב א ןוא ןַאמלעדא רעשיניצנעל

 רעכגעוו ,אטעלָאנ ןופ טנַאדנַאמָאק רעד ,ָארעררַאקָאטרעוּפ ָארדעּפ ןָאד ןעניפעג ךיז
 ךיז לעיפ יוזַא ןעטייקכילגעמ עלא טימ טנידייהטרעפ ךיז טָאה רע איוו םעדכָאנ טָאה
 לעּפָאניטנַאטסנָאק ךָאנ געװ םעד ףיוא זיא רע סָאד ,ןעדָאש םעד ןעצרעה םוצ ןעמונעג
 רעד ןופ טַאדנַאמָאק רעד ףױא .סינרעגרע ןופ ןעברָאטשעג רענעגנַאפענ סלַא
 ןוא רעינעשזניא רעסיורג ַא ,ןאלימ ןופ ןַאמלעדַא ןַא | ,ןָאללעברעצ ָאירבַאג ,גנוטסעפ
 איד רעטנוא ,רענעגנאפעג סלַא ןערָאװענ ןעמונעג זיא ,רערהיפ"סנעירק רעשידקעה
 םוצ ,רטנטמ עגיטכיו עלעיפ רהעז ןעויעג ןענייז רעטרע עדייב ןיא עטעטדױטעג
 -טיורג א רהעז ןוא ןאהָאי ןענילייה םעד ןופ רעטיר א ,ַאירָאד ָאנַאנַאּפ לעיּפשיײב
 וצ טייקסטוג עבילנהעוועגנוא ןייז ךרוד ןעזעיוועב סע טאה רע איו ,ןאמ רעגיהטומ
 וצ ןעוועג זיא טפי""הרטביא ,ַאירָאד אערדנַא ןאוכ ןעטמהירעב םעד ,רעדורב ןייז
 ו/ עכלעוו ןיא ,יטבַארַא ענינייא ןופ ןערָאװעג טעדרָאמרע זיא רע סָאװ ,ןרעיודעב
 ,ןעטער וצ רהעמ ןעוועג אינ גנוטסעפ איד ןיוש זיא סע ןעוו ,טיורטרעפ ךיז טָאה
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 ןיא ןעגניירב וצ רעדיילק עשינירומ ןיא םהיא ןעטָאבעגנָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ןוא

 ואוו ,גערב םענעי ףיוא ןעציזעב רעזעונעג יד ןעכלעוו ,ןעּפַאה רעניילק ַא ,אקרַאבַאט

 -בֶא םהיא ייז ןעבָאה םעד טָאטשנַא ,יירעשיפ-נעלַארָאק טימ ךיז ןעגיטפעשעב ייז

 -יקרעט רעד ןופ טנַאדנַאמָאק םוצ טכארבעג םהיא ןעבָאה ןוא ּפָאק םעד ןעטינשעג

 ןעשינַאּפש םעד ןופ טייקניטכיר יד ןעזיוועכ ייז ףיוא טָאה רעכלעוו ,עטָאלפ רעש

 -רעפ רעד ךָאד זיא ,םהענעגנַא זיא יירעהטעררעפ יד וליפַא ןעוו :טרָאװכירּפש

 םהיא ןעבָאה עכלעוו ,יד טָאה ?ארענעג רעד זַא ,טנָאז ןעמ .טסאהרעפ רעהטער

 "עג םעד םהיא ןעבָאה ייז סָאװ ראפרעד ,ןעגנעהפיוא ןעזָאלעג ,הנתמ יד טכארבעג

 .דייהרעגידעבעל טכַארבעג טינ םענעגנַאפ

 ,ןערָאװענ ןעגנאפעגנ גנוטסעפ רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעטסירק יד רעטנוא,

 ץעגרע ,טרָא ןא ןופ ,ראליאונַא ןופ ָארדעּפ ןָאד רעסיוועג ַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה

 האפ טלא ןענאטשעג זיא רע .ןרעניארע טינ ךימ ןעק ךיא ןעכלעוו ,ןעיזולאדנא ןיא

 -ידנעטשרעפ ַא ,טַאדלַאס רעשידלעה ַא ןעוועג זיא רע ,טסנעיד ןיא רעגערטדנענ

 רעד ?ייוו ,טנהָאמ-עד םהיא ןָא ךימ בָאה ךיא ,רעטכיד רעטונג א ןוא ןאמ רעג

 רימ טימ טָאה ,ףיש רעזנוא ףיוא ןעמוקעג זיא רע סָאד ,טרהיפעג ױזַא טָאה לַאפוצ

 ,קנאב-רעדור רעגיבלעז רעד ףיוא ןעסעזעג זיא ןוא ןררעה ןייא רעטנוא טנעידעג

 -רעפ רעטיר רעזעיד טָאה ןעפאה םענעי ןופ ןעגיוצעגכיורעה ןעבָאה רימ רעדייא

 ןייא ,תונצמ ףיוא םיחבש טכיירש ןעמ יו טרַא רעד ףיוא עטכידעג רָאָאּפ ַא טסָאפ

 -ָאזרָאפ ךייא ?יוו ךיא .גנוטסעפ יד ףיוא ערעדנַא סָאד ןוא ַאטעלַאנ ףיוא טכידעג

 - רהעמ ןעפאשרעפ ןעלעוו ייז זא ,ביולג ךיא ןוא גינעווכיוא ייז ןעק ךיא לייוו ,ןענ

 ."עלייווננַאל סלַא ןענינעגרעפ

 ןופ ָארדעּפ ןָאד ןעמָאנ םעד ןעפורעגנָא טָאה ףאלקש רעד יוװ דלַאב ױזַא,

 -וצ ןעבאה יירד עלא ןוא ,טקוקעגנָא רעטיילגעב ענייז ָארדעּפ ןָאד טָאה ,רַאליאונַא

 סָאד) עטענאס יד ןענָאזרָאפ ןעמהענ טלָאװעג טָאה ףַאלקש רעד סלא ןוא ;טכַאלעג

 ,ררעה ןיימ ,רעטייוו טהעג רהיא רעדייא , :טגָאזעג ייז ןופ רענייא טָאה ,(טכידעג

 ָארדעּפ ןָאד םעד ןופ ןערָאװעג זיא סָאװ ,ןענָאז רימ טלָאז רהיא ךייא ךיא טעב

 "?טנהָאמרעד רחיא ןעכלעוו ,רַאליאונַא ןופ |

 רעד טרעפטנעעג טָאה ,"ןעלהעצרע םהיא ןופ ךייא ןעק ךיא סָאװ סעֶלַא,|
 -עג וצ טָאה רע עכלעוו ,רהָאי 9 ןופ ףיולרעפ םעד ךָאנ זיא רע סָאד ,זיא , ,ףַאלקש

 טימ ןעפָאלעגקעוװַא ,טווַאנרא ןא סלא טעדיילקרעפ ,לעּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טכַארב

 ;סיורעה ךילקילג ןופרעד זיא רע ביוא ,טינ ךילקריוו סייוו ךיא .ןָאיּפש ןעשיכירג ַא

 רעדעיוו ןעכירנ םעד םורַא רהָאי ַא ןיא בָאה ךיא לייוו ,ןעביולנ סע ןעק ךיא רעבָא

 1056. ר 0 יי יא "א
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 םהיא טייהנעגעלעג ןייק טַאהעג טינ רעּבָא ּבָאה ךיא ; לעּפָאניטנַאטסנַאק ןיא ןעהעזעג

 יןעטלָאגעגּבָא םהיא טָאה עזייר ןייז איו ,ןענערפ וצ

 ןָאד רעזיד ןעד, ,רעטיר רעד טנָאזעג טָאה ",ןענָאז ךייא סע ךיא ןעק אזלא;
 רע ,ךייר ןוא ךילקילג טדָאטש רעזנוא ןיא טצעי טּבעל ןוא רעדורּב ןיימ זיא ארדעפ
 י.רעדניק יירד ןופ רעטָאפ ַא ןיוש זיא ןוא טעהטַאריײהרעפ זיא

 םהיא טימ טָאה רע סָאװע ,ףַאלקש רעד טרעפטנעעג טָאה *,טָאג קנַאד א?
 ןיא קילו סערעסערנ ַא טיג סע סָאד ,טינ ּביױלג ךיא ןעד ! דסח ןעסיורג אזַא ןָאהטעג
 ".קירוצ רעדעיוװ טייחיירפ ענערָאלרעּפ איד טנירק ןעמ ןעוו איו טלעוו רעד

 טָאה ?טסַאּפרעפ טָאה רעדורּב ןיימ עכלעוו ,עטענָאס איד ךיוא ןעק ךיא,
 | .רעטיר רעד טגָאזעג

 ןעד, ,ףַאלקש רעד טגָאזעג טָאה *,ןעגָאװצרָאפ זנוא איז ךייא ךיא םעּב ָאזלא;

 ".ףיא סלַא ןענעק רעסעּב סָאד טעװ רהיא

 ַאטעלָאנ יד ףױא טכידעג סָאדא ;רעטיר רעד טרעּפטנעענ טָאה *,ןרעג רהעזא
 | :טגלָאפ איו ןעוועג זיא

 . ,4:0 א אש-יייי יה .ייאטעש פשט שט- =2 04 }
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 .40 לעטיּפַאק
 ,גנולתעצרע סיפַאלקש םעד ןופ גנוצעזורָאּפ

 ,רעיילש ןעבילברעטש ןופ עיירפ .תומשנ עטשטנעבעג
 ןעטַאהט עטוג ערעייַא ריפ טָאה והיא סָאװ
 ררע רעגירדעינ רעד ןופ ןעביוהעגפיוא ךיז
 .לעמיה ןרעטעּב ןוא ןעכיוה םעד וו

 קשח ןעכילרהע ןוא ןרָאצ םימ וודנענערמ

 סרעפרעק ערעיא ןופ טפַארק רעד טימ טײברַאעג דהיא טָאה

 טולּב םנרעדנַא ןוא ןרעייַא טימ טָאה ןוא

 .ןעדָאב ןעגידמַאז ןוא םו ןעטנעהָאג םעד טברױַאפעג

 ןעבעל סָאד ןעזָאלרעּפ טָאה הטומ רעײַא רעדויא

 גידנעּברַאטש ייז ןעבָאה ,סמרָא עדיט ערעײַא ןוא

 .געו םעד ;ענואוועג רייהרעטגעיזעב ןוא

 לַאפ רעכילטדיוט רעגירעיורט רערעײַא רעזיד ןוא

 ןעברעוורע ךייַא זומ דרעווש םעד ןוא רעיומ רעד ןעשיווצ

 ?,לעמיה ןופ טייקכילרעה איד ,טלעוו רעד ןופ טהור םעד

 האש .ףאלקש רעד טנָאזעג טָאה ",טנַאקעב ךױא רימ סע זיא ױזַא ןעבעק

 ;ױזַא טעטױל,, ,רעטיר רעד טגָאזעג טָאה ",גנוטסעפ איד ףוא טכידעג סָאי

 ףעדָאב ןעטסיוו ןוא ןעזָאלטכורּפ ןעזיד ןופ

 ,טמרוהט ענעלַאּפעג דרע רעד וצ עזיד ןופ

 ןעטַאדלָאס דנעזיוט יירד ןופ תומשנ עגילייה איד ןעגייטש

 .גנוניואוו רערעסעב ַא ןיא ףיורעה עגידעּצעל
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 ןערָאװעג טצונעגסיוא רעהירפ זיא טסיזמוא

 סטרָא עגיטכעמ ערעייז ןופ טּפַארק איד

 עדנע םַא ןעּבָאה עדימ ןוא עגינעוו איד זיּב

 .דרעווש םינופ ףרַאש םוצ ןעבעל רעייז ןעגעגעג

 ןעוועג רעמוא זיא רעכלעוו ,ןעדָאג רעד זיא סָאד ןוא

 ןעגנורעגיארע עגירעװרט דנעזױמ ַא טומ לופ

 .ןעטויצ עגיטגיוה ןוא ענעגנַאגרעּפ אוד א

 ףױרעה טינ לָאטנייק ןעגייז םיזוּב ןעטרַאה ןייז ןופ

 ,לעמיה ןערָאלק םוצ תומשנ ערעכילרהע ןייק

 *,רעבייל עגיתמומ עכלעזַא ןעגָארטעג יג לָאמניק ךָאנ טָאה רע

 טָאה ףאלקש רעד ןוא ןערָאװעג ןעלעפעג נידעשָאקשינ ןענייז ןעטענַאס איד

 ,םענעגנַאפעג"טימ ןייז ןופ ןעגירקעג טָאה רע עכלעוו ,טכירכַאנ רעד טימ טײרּפענ ףיז

 { יוזא עטכישענ ןייז ןעלהעצרע ןעמונעג רעטייװ רע טָאה ןאד

 ןעבָאה ,ןעלַאפעג ןעוועג טצעי ןיוש ןענייז גנטסעפ איד וא אטעפָאנ סלא;
 איד ;דנורג ן'זיב ןעסיירוצרעטנורעה ַאטעלָאנ להעפעב ַא ןטבעגעג ןעקרעט איד

 ןעוועג טשינרָאג ןױש זיא סע סָאד ,דנאטשוצ אזא ץא ןעװענ ןיוש זיא ננוטסעפ

 ייז ןעבָאה ,טײברַא ןוא טייצ לעיפ וצ ןעדנעוװשרעפ וצ םינ םוא .,ןעסיירוצרעטנורעה

 גונעג ןעוועג טינ זיא ענימ ןייק רעבָא ,רעטרע יירד ןיא קרעוו איד ןעבָארנעגרעפנוא

 { עטסכַאװש איד ריפ ןעטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןרעױמ עטלַא איד ןרעטשרעצ וצ

 ,טיובעגפיוא טָאה ןיטַארפ עכלעוו ,ןרעומ עיינ ענעבעילבעגרעביא איד ןענייז ןענעגַאד

 ףמואירט ןוא געיז טימ ףילדנע ךיז טָאה עטָאלּפ איד .ןערָאװעג ןעננורּפשוצ טכייל
 ןטברָאטשעג זיא ןעטַאנָאמ עגינייא ךָאנ ןוא לעּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טרהעקעגקירוצ
 -רַאפ ילַאשטוא, ןעפורעגנָא ןעבָאה ןעקרעט איד ןעכלעװ ,ילאשטוא לע ררעה ןיימ

 ַא ןעקרעט איד ייב זיא סע לייו ?,ךמושמס רעגיצערק רעד , טסייה סָאד *,סקַאט

 ; ןָאזרעּפ ַא ןופ תולעמ איד רעדָא תונורסח איד ךָאנ סענעמטנוצ ןעבענ וצ עדָאמ

 רעד ןופ ןטמאטש עכלעוו ,רעיֿפ רָאנ ָאד יז ייב ןענייז ןעמענ ןעילימַאפ עכילקריוו ןעד
 א טימ ןעּפורעגנָא ןעקרעט איד ןערעוװ טסנָאז ,עילימַאּפ (רעכילנינעק) רעשינַאמָאטָא

 ימיהטנעגייא רעניטסייג ַא םעּפע ןופ רעדָא רעלהעפ ןעכילרעּפרעק ַא ןופ ןעמָאנ"ייב
 ןהעצרעפ טנעידעג ןאטלוס ןעסיורג םעד טָאה דמושמ רעניצערק רעזיד ,םייקכיל

 טלא רהָאֹי גיסיירד ןוא רעיפ רעביא ;עועג ןיוש זיא רע ןוא טכענקיוערור סלַא רהָאי
 קנַאב"רערור רעד ףױא םהיא טָאה רעכלעו ,קרעט ַא וצ סאה םיוא טָאה רע םלַא
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 הנומא איד ןעפרָאװעגנעװַא ןוא ןעביולג ןעשיסרעט םעד !עמונעגנָא ,שטַאּפ ַא ןעבעגעג

 ױזַא ןעוועג זיא רע .ןעמהענ עכַאר ןענעק וצ אנוש ןייז ןופ םוא ,ןרעטלע ענייז ןופ
 ןופ עננילבעיל איד עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ ענירדעינ איד ןהָא זיא רע סָאד ,שידלעה
 "סיורג רעטעּפש ןוא רעישזלַא ןופ גינעק ןערָאװעג ,גנַאר ןיא ןענייטש ןַאטלוס םעד

 םעד ןיא טרָא-נערהע ןעטירד םעד ןעמונרעפ טרא ן'ַאזַא ףױא טָאה ןוא לַארימדַא

 ַא ןעוועג זיא ןוא ַאירבַאלַאק ןופ רעניטריבעג ַא ןעוועגנ זיא רע .ךיירגינעק ןעשיקרעט
 יירד טָאהעג טאה רע -- ןעפַאלקש ענייז טָאה רעכלעװ ,שנעמ רעכילטיז ,רעטוג)
 ןייז ןופ טקנוּפ ַא טױק ,עלַא ןענייז עויד ,טלעדנאחעב ךילשנעמ רהעז -- דנעזױט

 ןעטַאגענער איד א ןַאטלוס"סױרנ םעד ןעשיװצ ןעוָאװענ טלייהטרעפ ,הָאוװצ

 טעיטירי ןַאטלוס"פיורג רעד ןעד { טנעידענ םהיא רעטנוא ןעבָאה עכלעוו ,(םידמושמ)

 -ענרעביא ס'מענעי טימ סלח ןעכיילג ַא טמהענ ןוא ןענַאהטרעטנוא ענייז ןופ ןעדעי

 ןעשינאיצענעוו ַא וצ ןעלַאפוצניירעה ןעמוקעגסיוא עדַארג זיא רימ ,רעדניק ענעבעילב

 רענ לעיפ ױזַא ןוא ןעננאפעג גנוי"ספיש סלַא טָאה ילַאשטוא לע ןעכלעוו ,טַאגענער

 זיא רע ;עטיײל ענייז עלא אוו רעסעב טכעדנַאהעב םהיא טָאה רע סָאד ,טצעש
 ,ןעהנטענ ןעוו טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטאנענער עטסמַאזיורנ איד ןופ רענייא ןערָאװעג רעבָא
 רַאנָאז ךילדנע ןיא ןוא ךייר רהעז ןערָאװעג זיא ןוא אנא ןאסַאה ןעסייחעגנ טָאה רע

 םהיא טימ ןטניננרעפ טימ ןעסַאמרעניניא ןיב ףיא ,רעישזלַא ןופ גינעק ןערָאװעג

 ןטינאּפש וצ רעטנעהענ ךרודַאד ןיב ךיא לייוו ,לעּפָאניטנַאטפנַאק ןופ ןעגנַאנענבָא

 ןעבעג וצ דנַאלרעטָאפ ןיימ ןיא ןצעמיא טכיזבא ןייק טָאהעגנ טינ ּבָאה ךיא | ; ןעמוקעג

 טעוװ לזמ ןיימ זַא ,טּפָאהענ בָאה ךיא ;לָאזקיש ןעכילקילגנוא ןיימ ןענעוו טכירכאג

 ןיוש בָאה ךיא ואוו ,לעּפָאניטנַאטסנָאק ןיא םלַא רעסעב ןייז רעישזלַא ןיא טכייללעיפ
 בָאה ךיא ,ןעננולעג טינ רימ טָאה סע רעבָא ,ןעפיולטנע וצ טריבורּפענ לָאמ רנעזיוט

 ,סָאד ןעכיירגרעד וצ םוא ןעלטימ עיינ ןופ ןעטכַארט וצ רעישזלַא ןיא ןעמונעגרָאּפ רימ

 גנונפָאה איד ךימ טָאה לָאמנײק ןעד !ןעשנואוועג קיַאטש רהעז בָאה ךיא סָאװ

 ןעגנילעג טינ רימ ןעלָאז סע וליפא ןעוו ,ןייז וצ יירפ לָאמ ַא רעדעיװ = ,ןעזָאלרעּפ טיג
 ןטיד ךיא בָאה ױזַא וא ;ןענַאלּפ ןוא ןטטקעיָארּפ ,ןעלטימ עלעיפ סייװ רעוו

 ,גנונּפָאה ןיימ ןעטלַאהענפױא ןעבָאה עמלעװ ,רענעלּפ עיינ ןופ טכַארטעג קילבנעגױא
 טייצ איד ןעבעירטרעפ ךיא בָאה םעד טימ .ןעװענ זיא איז ןיילק ןוא ךַאװש איוו

 .ןעבלעוו ןיא ןוא (ָאינַאב) "דָאב; ןָא ןעפור ןעקרעט איד עכלעװ ,סינגנעפעג םעד ןיא

 םעד וצ ןערעהעג עכלעוו ,איד ייס ,ןעפאקקש עכילטסירק איד ןייא טסעילש ןעמ
 טפור ןעמ עכלעוו ,איד ךיוא ןַאד ;טײליטַאוװירּפ וצ ןערעװענ עבלעוו ,ענעי ייס ,נינעק

 הטאר"טדאטש םעד ןופ ןעפַאלקש ןענייז טזיד } (ןעצַאמלַא לער) ?ןעפַאלקשדנײַא;אמע
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 טייהיירפ רעייז רעווש רהעז זיא ייז ןוא ,טײברַא עשיטדעטש וצ ייז טכיורבעג ןעי

 ןייק טינ ןעבָאה ןוא עדניימענ רעד וצ ןערטהענ יז לייוו ,ןעכיירנרעד וצ רעדע
 = זעל רעייז ןענעוו ןטלדנַאהרעטנוא ןענעק ןעלָאז יז ןעכלעוו טימ-,ןררעה ןעטמיטשעּב
 איוו *?,רעדעב, טזיד ןיא ,ןעפַאש וצ סע דנַאטש ןיא ןייז ןעלָאז יז וליפא ןעוו ,דלעג

 ןעטרַאװרע יז ןעוו טּפױהרעביא ,ןעפַאלקש ערעייז טײל-טַאװירּפ ךיוא ןעקיש ,טנָאזעג

 ,טמוק דלענדעל רעייז זיב טיהענבָא רעכיז טרָאד ןערעוו ייז לייוו ,גנוזעלסיוא רעייז

 ,טײברַא רעד וצ ערעדנא איד טימ טינ ןעהעג גינעק םעד ןופ ןעפאלקש איד ךיוא

 -- ןעסױא גנַאל טביילב רלענדעל רעייז ןעדייס ,דלעניזעל רעייז טעטרַאװרע ןעמ ןעוו
 ערעווש א זיא סָאד סָאװ ,ץלָאה ךָאנ ערעדנַא איד טימ יז ןעמ טקיש לֵאפ אזא ןיא)

 ,רלעג ןעקיש יז לָאז ןעמ ףעירב טימ ןעביירט וצ רעקרַאטש ןעלָאז ייז םוא ,טײברַא

 ןעד ;ןעזעלסיוא םוצ ןעוועג ןענייז סָאװ איד ןופ להָאצ רעד וצ טרעהענ בָאה ךיא

 עג טינ רימ טָאה ,ןַאמטּפױה א ןעוועג ןיב ךיא סָאד ,טסואוועג טָאה ןעמ איו ױזַא
 ןהָא ןוא ןענעמרעפ ןהָא ןעצנַאנ ןיא ןיב ךיא זַא ,טרעכיזרעפ בָאה ךיא סָאװ ,ןעפלָאה

 ןוא טייל-?עדע איד ןופ להָאצ איד רעטנוא טצעזטנ ךָאד ךימ טָאה ןעמ -- ןעלטימ

 רימ טאה ןעמ ,גנוזעלסױא רעייז ףױא טנעכערענ טָאה ןעמ סָאװ ,ןענָאזרטּפ ענעי

 גנוזעלסיוא ןיימ טעטרַאװרע ןעמ סָאד ,ןעכייצ םוצ רהעמ רעבָא ,ןעטייק ןָאהטעגנָא

 ן'פיוא "דָאב, ןעזיד ןיא טבעלענ ךיא בָאה ױזַא ןֹוא ;ןעדניב וצ טימרעד ךימ סלַא

 "רע טָאה ןעמ סָאװ ,עטייל עמהענרָאפ ערעדנַא ןוא רעטיר עלעיפ טימ סופ ןעכיילנ

 ,דלעג"זעל רעייז טעטרַאװ

 טלעוװקעג ,גידנעטש טעמכ ןענָאז ןעק ןעמ ,טפָא טצעי ןעבָאה זנוא להָאװבָא

 לעיפ ױזַא זנוא סעלא סָאד טָאה ןענעוװטסעד ןופ ,רעדיילק ןופ לעננאמ ןוא רעננוה

 א ריפ סאוו טימ ,קילבנעגיוא ןעדעי ןערטה וצ ןוא ןהעזוצוצ איו ,טצרעמשענ טינ

 ןעגנַאנרעפ טינ זיא סע .ןעטסירק איד טלעדנַאהעב טָאה ררעה ןיימ טייקמאזיורג/
 ןעריינשבָא רעדָא ןעכעטש ,ןעגנעה ןעזָאלעג טינ טָאה רע ןעכלעו ןיא ,נָאט ןייא ןייק

 ,סָאװראפ ַא ןהָא ,ךַאזרוא םוש א ןהָא רַאנָאז טּפָא ןוא ,םענעי רעדָא םעד ןרעיוא איד

 - סע לייוו ,רָאנ סע טוהט רע זַא ,ןעהעזעגנייַא ןעבָאה ןיילא ןעקרעט איד סָאד ,ױזַא
 רעשינַאּפש רעניצנייא ןייא ,ןעשנעמ ןופ רעדרעמ רעד ןייז וצ ןעניננרעפ םהיא טכַאמ
 ; ןערעוו וצ ניטרעפ םהיא טימ  טסואווענ טָאה ,ַארדעװַאַאפ רעסיוועג א ,טַאדלָאס

 ,ןעכַאז עגינייא ןעמונעגרעטנוא ןיוש ,ןעיירפעב וצ ךיז םוא ,טָאה רעזיד להָאװבָא ןעד
 םהיא אנא ןאסַאה טָאה ,ןעקנעדעג וצ גנַאל ןעבָאה רעישונַא ןיא טעוװ ןעמ עכלעוו

 טינ לָאמ םוצ םהיא טָאה רע ,ּפַאלק ןייא וליפא ןעבענ ןעזָאלעג טינ לָאמנײק ךָאד

 טעוו רע סָאד ,טַאהעג ארומ ץלַא ריט ןעבָאה ךַאד ןוא ;טרָאװ בָארג ןייק טגָאזעג
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 ; טריבורּפעג טאה רע עכלעוו ,ךאלצימש עלטיפ איד ןופ עטסדנימ סאד ריפ ועכָאטשענ

 . ,םעד רַאפ טָאהעג ארומ לָאמ ערטרהעמ ךױא טאה ןיילַא רע סאד ,ןענַאז ןעק ןעמ
 עגינייא ןעלהעצרע ןרעג ךייא ךיא טלָאװ ,ןעוועג ץרוק וצ טינ טלָאװ טייצ איד ןעוו
 .רהעמ טכייללעיפ ךייא ןעלעװ עכלעװ ,טַאדלָאס ןעזיד ןופ ןעכאז עטסיירד איד ןופ

 ,טטכישעג ענעגייא ןיימ סלא ןעבַאמ טניוטשרע רהעמ ריוא ןוא ןעריזומַא

 ןעכייר ןעסיוועג ַא ןופ זיױה םעד ןופ רעטסנעפ איד סָאד ,ןעקרעמעב זומ ךיא;

 ,סינגנעפעג רעזנוא ןופ ףױה םטד ףיוא ןעמוקענסיורעה ןענייז ןירומ ןעמהענרָאפ ןוא

 רערָא רעסערנ ןעװעג טינ עזיד ןענייז רעזייה ןעױב ןופ טרַא רעשינירימ רעד ךָאנ
 עטכידענ טימ ןעוועג ךיוא יז ןענייז וצרעד ןוא רעכעל-רעקרעק ערעזנוא סלַא רעטעב

 ןעדארעמאק עניימ ןופ יירד טימ ךיא םלַא ,לָאמניא ,סעקטָאשער עקראטש ןוא
 ואוו -- סינננעפעג םעד ןופ ףיוה םעד ןיא ץַאלּפױזַארג א ףױא ןענופענ זנוא ןעבָאה

 דנערהעוו ,ןעטייק ערעזנוא ןיא ןעגנירּפשמוא ןעריבורּפ ביירטרעפ"טייצ .םוצ ןענעקפ רימ

 -אּפ טָאה -- טײברַא ףױא ןעגנַאנעגנעװַא ןעוועג ןענייז ןטטסירק עניוביא איד

 רעד טימ רעטסנעפ םעד ףױא ךיוה רעד ןיא ןעהעזרעד בָאה ךיא סָאד ,טריס

 ,טקרעמעב באה ךיא ןוא ,ךוט א ןעגנאהעג זיא סע ןעכלעוו ףיוא ,קָאטש ַא עקטָאשער

 זנוא וצ טלָאװ ןעמ איו ײזַא ,גנונעווטב ַא טכַאמענ קָאטש םעד טימ טָאה ן;מ סָאד

 סאד ןעבָאה רימ סלַא .ןעמהענוצוצ םהיא ןוא רעטנעהענ ןעמוקוצוצ ןעקנואוועג

 זעמ בוא ,ןהעז וצ םוא ,ןעטָארטטנוצ ןעדַארעמַאק עניימ ןופ רענייא טאה טקרעמעב

 זיא ,רעטנעהענ ןעגנַאגעגוצ זיא רע סלַא רעבָא ;ןעפרַאװױצ קאטש םעד םהיא טעוװ

 רעד ףוא ,קירוצ ןוא ןיה טנעוועב ךיז טָאה ןוא ןערָאװע: ןעניױצעגקירוצ קָאטש רעד

 -עמטק ןיימ ?.ןיינ, ףוא ןעבייצ ַא ןעבעג וצ םוא ,ּפָאק םעד טלעקָאש ןעמ איו טרַא

 טגיינעגרעטנורעה רעדעיװ ךיז טָאה קָאטש רעד ןוא קידוצ ןעטָארטענבָא טָאה דַאר

 !עגנַאגעגוצ זיא זנוא ןופ רערעדנַא ןַא ,רעהירפ איו ןעקנואװענ רעדעיװ טָאה ןעמ ןוא

 עג טאה רעטירד רעד ךיױוא ;ועטסרע םעד טימ איו ןעוועג םהיא םימ יא סע ןוא

 ךיא סלַא ;ערעדנַא עדייב איד איו ןערָאװעג ןעזעיוועגקירוצ זיא רע ןוא טריבורּפ

 ןוא ,יעריבורּפ וצ ךיוא ןענאזטנע טלָאװענ םינ ףימ ךיא בָאה ,ןעהעזעגנ סָאד באה

 -רעטנורעה ןעזַאלעג ןעמ טָאה ,רעטסנעפ ץ'רעטנוא טלעטשענ ךימ ךיא בָאה םיוק

 -בָארעה בָאה ךיא  ,םיפ עניימ רַאפ עדַארג ןעלַאפענ זיא רע ןוא קָאטש םעד ןעלַאפ

 עניילק .,סינאיצ ןהעצ ןעדנובעגנייא ץיּפש ַא ןיא ןענופעג בָאה ןוא ךוט סאד ןעמונעפ

 טימ ךיס באה ךיא סאד ,ןעלַאער ןהעצ טרעװ עדעי ,תועבטמ ענעדלָאנ עשינירומ

 םהיא טימ ףימ בָאה ךיא ;ןענָאז וצ םינ ףיא יא ךיורב טײרּפרע סניפענ םעד
 טנעקעג טינ ר"מ בָאה ךיא לייוו ,טרערדנואוורעפ ןעװועג ךיוא ןיכ ווא טיירפרע
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 ,רימ וצ סרעדנַאזעב ?ּוא ,ןעמוקעג זנוא וצ זיא רצוא רעזיד ןענַאװ ןופ ,ןערעלקרע

 ןעמ טאה ,ןעלַאפענרעטנורעה ךימ ריפ רָאנ זיא קָאטש רעד סָאװ ,םעד ךרוד לייוו

 בָאה ךיא .ףימ ויפ רָאנ טניימעג ןעװעג זיא עדַאנג עזיד סאד ,ןענעקרע וצ ןעבענעג

 זארג ן'פיוא קירוצ ןעגנַאגעג ןיב וא קָאטש םעד ןעכָארבוצ בָאה ,דלענ סָאד ןעמונעג

 ,ןעהעזעג ךיא באה ,רעטסנעפ םוצ ןָאהטעג קילב ַא ױזַא באה ךיא איו ןוא ,ץאלּמ

 רימ ,טכַאמענוצ רעדעיװ קענש ןא טנעפעעג סט טאה דנַאה עסייוו ַא רהעז סאד

 ןיא יורפ ַא סָאד ,ןעוועג רעשמ ךיז סנעטסגינעװ רעדָא ןענַאטשרעפ ןופרעד ןטבָאה

 טײקראבקנַאד רעזנוא ןופ ןעכייצ םוצ ןוא ,ןירעטעהטלהָאװ רעזנוא זיא זיוה ןעזיד

 ןוא ּפָאק ן'טימ ןעגנוגיינרעפ טכַאמעג רענייטש ןעשינירומ םעד ףױא רימ ןעבָאה

 רערעדנַא רעד רעיא ענייא טנעלעג רעבירעה דנעה איד טימ וא רטּפױעק ןטימ

 טקערטשעגסיורעה רעטסנעמ ןעניבלעז םעד ןופ טאה םעדכָאנ דלַאב ,טסורב רעד ףיוא

 סאד ,ךאלעקעטש ןומ טמאטענ ץיירק רעניילק א ןטרָאװעג ןעניוצעגקירוצ רעדעיװ זיא ןוא

 וה ןעזיז ןיִא זא ,ךילנעט יא שע סאד ,שקנאדעג םעד ףױא טכַארבעג זנוא טאה

 ךיז טאה עכלעוו ,ענימלעז יד זיא איז טָאד ןוא ןיֿפאלטש עכיכטסירס א ךיז טניפעג

 רעד ןופ טייקסייוו עדנעדנעלב .איד לחָאװבָא .,,גיטעהטלחָאװ ױזַא טנייצענ זנוא וצ

 טינ ןעבאה ,טקרעמעּב רהיא ייּב ןעבָאה רימ עכלעוו ,רעדנעבימרַא איד ןוא דנַאה

 זַא ,ןעקנארעג םעד ףױא טכארבעג זנוא ןעבאה ןוא גנונכער רעזנוא טימ טמיטשעג

 איד עכלעװ ,(עטסע'דמושמ) ןיטאגענעד עכילטסירק א זיא זיוה םעד ןיא יורפ איד

 ןופ ןעיורפ איד םלא רעכעיכ יז ןעבאה ןוא ןטיֹורפ ערעיײז ריפ ןרעג ןעלהעוו ןענירומ
 ,לעיצ ןופ טייוו ןעוועג רעבָא ןענייז ערעזנוא תורעשח עלַא עזיד .ןָאיצַאנ רענעגייא רעייז
 ,רעטסנעפ סאד ףױא טעטכירענ ןעוועג גידנעטש ןעגיוא ערעזנוא ןענייז ןָא טייצ רעזיד ןופ
 -רעפ ןיוש ןענייז סע ,ךאז עגיד'לזמ א איוו ןענטישרע זנוא רַאפ זיא קָאטש רעד ןעכלעוו ייּב

 טינ ךיז טאה ןעכייצ רעדנַא ןוא רעדָא דנַאה איד ,קָאטש רעד ןוא געט ןהעצרעפ ןענעאג

 -רעד וצ עהימ עלַא ןעבענעג ךיז טייצ רעד רעטנוא ןעבָאה רימ להָאװבָא ןוא ,ןהעז ןעזָאלעג
 -ענער עכילטסירפ א ךיז טניפעג ןעטרָאד בוא ןוא זיוה ןעזיד ןיא טניואוו סע רעוו ,ןהענ
 ררעה רעד סָאװ סאד איו ,ןערהאפרע טנעקעג טינ רהעמ רעטייוו ךָאד רימ ןעבאה ,ןיטַאג

 ַא ,טַארומ ישודַאה ןעמָאנ ןטימ ןייוומ רעמהענרָאּפ ,רענייר ַא ןיא זיוה ןעזיד ןופ

 םענעי ןיא זיא סָאד טָאװ ,ַאטַאלּפ אל ןופ רערידנַאמָאק רעדָא עדיאקלַא רענעזעוועג
 סע סָאד ,טעטראװרע גינעוו ןיױש ןעבָאה רימ טלַא ,טמַא סעכױה ַא רהעז דנַאל
 רעד ןעזעיוועב לָאמ ַא טימ ךיז טָאה ,סינַאיצ ןעננטר וצ ןעבייהנָא רערעיװ ןעלעוו

 ערַארג ןוא ,ךוט םענעדָאלעגנָא רעסעב ַא טימ ,ןחעזעגסיױא טאה סע איו ,קָאטש

 רעזנוא ןיא ןעוועֶג טינ זיא רעדמערפ ןייק ןעו ,טייצ א ןיא לָאמ עטסרע סָאד איו יוזָע
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 יַארימַאק יירד ערעזנוא ןופ רעדעי ,ךוורעפ רעזנוא טלָאהרעדעיװ ןעבָאה רימ  ,ףיוה
 םענייק ריפ קָאטש רעד ןיא לָאמ סעזיד ךיוא ןוא ,רעטסנעפ םוצ ןעגנַאנענוצ זיא ןעד

 ןיא בָאה וא ךומ סָאד טנעפעעג באה ךיא .,ךימ ריפ רָאנ ןעמוקענרעטנורעה טינ

 ןעװענ זיא רעכלעוו ,ףעירב ַא ןוא ןענָאלבוד עבלַאה עשינַאּפש גיצרעפ ןענופעג םהיא |

 בָאה ךיא ,ץיירק ןעסיױרנ ַא טָאהעג עדנע םִא טאה ןוא שיבַארַא ןיא ןעּבעירשעג
 םוצ קירוצ ןעגנַאנענ ןיב ןוא רעקיטשײרלָאנ איד ןעמונעג בָאה ,ץיירק םעד טסיקעג

 רערעיוו ךיז טָאה דנַאה איד ,ןעגנוניינרעפ טרעזנוא טכַאמענ ןעבָאה רימ ,ץיַאלּפיזַארג

 סָאד ןוא ףעירב םעד ןעזעל לעװ ךיא סָאד ,ןעכייצ ַא ןענענענ בָאה ךיא ,ןהעז ןעזָאלעג
 ,ןערָאװענ טכַאמענוצ רעדעיװ זיא רעטסנעפ

 רעביא טיירפענ רהעז זנוא ןעבָאה ןוא טניוטשרע רהעז ןעווענ ןענייז עלַא רימ,
 "עיניינ איד ;שיבַארַא ןייק ןענַאטשרעּפ טינ טָאה זנוא ןופ רענייק ; לַאפוצ ןעזיד

 ןעבעג וצ ןוא ,טהעטש ףעירב םעד ןיא סָאװ ןעסיוו וצ טלעװקעג זנוא טָאה טייקניר

 באה ךילדנע .עגַארּפ עברַאה ַא ןעוועג זיא ,ןעזעקרָאפ זנוא םהיא לָאז סָאװ ,םענייא

 "ריבענ ַא ןעוועג זיא רעכלעװ ,(דמושמ) טָאנענער א ןעיורטוצנָא ךימ טנַאװעג ךיא

 טָאה ןוא ,רימ ןענעג ןעמונעב ךילדניירפ רהעז ךיז טאה רעכלעוו ,איצרומ ןופ רעניט

 ןיימ ןענניוצ טזמענ םהיא ןעבָאה עכלעװ ,ןעכַאז עגינייא טיורטרעפ ךיוא רימ

 ןערהעקוצקירוצ ןעקנעד יז ןעוו ,ןעטַאנענער עכנַאמ ןעד ;עטלַאהעב וצ סינמייהעג

 -עג עבילטסירק עמהענרָאפ ןופ ףעירב טימ ךיז ןענרָאזעב רעדנעל עכילטסירק ןיא

 רעכילטנערָא ןַא זיא רעגניירברעביא רעד סָאד ,ןענייצעב עזיד עכלטוו ןיא ,ענעננַאפ

 ייב טשניוװ רע סָאד ןוא ןעטסירק ריפ ןעמונעגנָא גידנעטש ךיז טאה רעכלעוו ,שנעמ
 עויד ןעבָאה ןעליו עגינייא .ןעפיױלטנע וצ טייהנטנטלעג רעטסעב רעטסרע רעד

 דברוד ןענעק וצ םוא זיולב ייז ןטכיורב ערעדנַא  ;ןיימ ןעכילרהע ןַא טימ ןעסיננייצ
 יז רעדָא ךורב-סּפיש לעיּפשייב םוצ ןעדייל ייז ןעוו ; רעדנעל עכילטסירק איד ןעזייר

 יא ןעביילב ןעליוו ייז סאד ,ןענייצ וצ ,ןעריּפַאּפ ערעייז יז ןענייצ ,ןעננַאפעג ןערעוו
 ץזייר רעייז ףיוא ןעקדעט איד ןעטיילנעב יז סאד ןוא ,ןעטסירק איד ןופ דנַאל םעד
 ןעזייוו ןוא רהַאפעג רעטסרע רעד ןופ ךיז יז ןעציש טימרעד ,טכיזבַא רעזיד טימ רָאנ

 ױזַא רעבָא ,ייברעד טשינרָאג ןערעילרעפ יז לייוו ,עכריק רעד וצ טונ ןייש םוצ ךיז

 .ַאירעברַאב ןיא געװַא רעדעיװ ייז ןעהעג טייהנעגעלענ ַא רָאנ ךיז טכַאמ ייז איו דלַאב

 ןערעיּפַאּפ עזיד ךיז ןעּפַאשרעּפ ןעגענַאד ערעדנַא ,ןעוועג ןענייז ייז סָאװ ,ןעביילב ןוא

 דניירפ ןיימ .ןעטסירק איד טיט ןעביילב ןוא ןעקעווצ עטוג וצ ןעצונעּב וצ יז םוא
 ופ עסינגייצ טָאהעג טָאה רע ןוא ,,ןעטַאנענער עכילרהע איד ןופ רענייא ןעװעג זיא

 עטסערנ סָאד טָאהעג םהיִא וצ רֶעבירֶעד ןעבָאה ריִמ ןוא ,ןעדָארעמַאק ערעזנוא עלא
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 ןעטלָאװ ןענופעג ןערעיּפאּפ עזיד םהיא ייב ןעטלָאװ ןענירומ איד ןעוו ןעד = { ןעיורטוצ

 טוג טָאה רע סָאד ,טסואועג בָאה ךיא .דייהרעגידעבעל טנערברעפ םהיא יז

 ךױא רָאנ ןעדטר טנעקעג רָאנ טינ סע טָאה רע סָאד ןוא שיבַארַא ןענאטשרעפ

 םהיא ךיא בָאה ,טקעדטנע ןעצנַאנ ןיא םהיא וצ ףימ בָאה ףיא רטדייא = .ןעביירש

 םהיא בָאה ךיא איו ,סעכלעוו ,רעיּפאּפ סעזיד ןעזעל רימ לָאז רע ,ןעטעבענ רָאנ

 טנעפעעג טָאה רע ,סינגנעפעג ןיימ ןופ לעקניוו ַא ןיא ןענופענ בָאה ךיא ,טנָאזענ

 ,עמיטש רעכױהיבלַאה ַא טימ גיטכעדעב ןעזעלעגכרוד םהיא טָאה ןוא ףעירב םעד

 : טרעפטנעענ רימ טָאה רע וא םהיא טהעטשרעפ רע בױא ,טגערפענ באה ךיא

 טלָאז ,טרָאװ ריפ טרָאװ טלַאהניא םעד ןעסיוװ טליװ רהיא ןעװ ןוא ,טונ רהעז;

 סלַא וא טפאשעג םהיא סָאד ןעבָאה רימ "?,טניט ןוא רעדעפ א ןעבענ רימ רהיא

 טרָאװ זיא ָאד/ :טגָאזעג רט טָאה ננוצעזרעביא ןייז טימ גיטרעפ ןעװעג זיִא רע

 ןעשינירומ םעד ןיא טהעטש סע סָאװ סעלַא טײנַאּפש ןיא טצעזרעביא טרָאװ ןיא

 ןעירָאמ ַאלעל טנהָאמרעד טרעוװ סע ואוו לָארעּביא סָאד ,רָאנ ךייא טקרעמ ,רעיּפַאּפ

 םעד ןעזעלענ ןעבָאה רימ ",(עירַאמ עטנעיווס) יורפגנוי רענילייה רעד ןופ ךיז טדער

 ; יזַא טעטיױקענ טָאה רעכלעוו ,ףעירב

 ,ןיפאלקש ַא טאהענ רעטָאפ ןיימ טָאה דניק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא סלא,
 ןוא תולפת עכילטסירק איד טנרעלעג ךַארּפש"רעטומ ןיימ ןיא רימ טָאה עכלעוו

 ןעברָאטשעג זיא ןיטסירק איד ,ןעירָאמ ַאלעל ןופ סעטוג ?עיפ טלהעצרע רימ טָאה

 טָאה איז ןעד ,הָאקלַא וצ רָאנ רעייפ םוצ געװַא טינ זיא איז סָאד ,סייוו ךיא ןוא

 ןעהעג לָאז ךיא ,טגָאזענ רימ טָאה ןוא ןעזעיוועּב לָאמ ייווצ רימ וצ םעד טייז ךיז

 טבעיל עכלעוו ,ןעירָאמ ַאלעל ןהעז וצ םוא ,ןעטסירק איד ןופ דנַאל סאד ןיא
 ןעטסירק עלעיפ ,ןעמוק ןיהַא לָאז ךיא ױזַא איו טינ סייוו ךיא ,רהעז ךימ

 "רָאפ טינ רימ זיא רענייק רעבָא ,ןעהעזעג רעטסנעפ ןעזיד ןופ ןיוש רימ ןעבָאה

 בָאה ןוא גנוי ,ןהעש רהעז ןיב ךיא ,אוד איו (לעדע) ךילרעטיר יוזַא ןעמוקעג

 ,לעטימ א ןעניפעג טסנעק אוד בוא ,ןעמחענטימ ןעק ךיא סעכלעוו ,דכענ לעיפ

 אוד ןעוו ,ןַאמ ןיימ ןערעוו ןעטרָאד וטסעװ ,ןעפױלנעװַא ןעלָאז רימ יוזא איו

 אלעל ןעד ,סױא טינ ךױא רימ טכַאמ ,טינ רעבָא טסליװ אוד וטװ ;טסליװ
 ,ןעבענ ןַאמ ןרעדנא ןא סיווענ רימ טעװ ןעירָאמ

 טסלָאז ;ףעירב ןיימ  ןעזעלוצרעכיא טסינ אוד ןעמעװ .,גיטכיזרָאפ יז;

 רהעז ןיב ךיא ,רענירטעב עלַא ןענייז יז ןעד ,ןירומ ןייק ןיא ןעיורטנייא טינ ףיד

 ןעוו םורַאװ  ;רעהטעררעּפ ןיא ןעיורטנייא טינ ךיד טסלָאז אוד סָאד ,טנרָאזעב
 ןעפרַאװנײרעה ןעֶזָאְל ְךיִמ רֶע טעװ ,ןערהָאּפרע ןופרעד סָאװטִע ְלֶאְז רֶעַמָאס ןיימ
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 ןֶא םידָאפ א ןעדניבנָא ?עװ ףיא ;רענייטש טימ ןעטעדוצ ןוא םינורב ַא ןיא
 םענייק טסָאה אוד ןעוו רעדָא -- רעּפטנע ןייד ןָא םהיא ןָא דניב :קָאטש ןעזיד
 ַאלעל :סנעכייצ טימ ןרטפטנע רימ וטסלָאז ,שיבארא ןעביירש ןעק סָאװ טינ

 ןעלָאז הַאללַא ןוא איז ,ןהעטשרעפ ךיד לָאז ךיא סָאד ,ןעכַאמ ןיוש טעװ ןעירַאמ
 איד איו ,לָאמ דנעזױט םוק ףיא ןעכלעוו ,ץיירק רעניד ךיוא ,ןעצישעב ךיד

 *,טנרעלעג ךימ טאה ןיטסירק

 ןוא דיירפ ַא ריפ סָאװ טימ ,ןעררעה עניימ ,ןעלעטשרָאפ ךייא טנעק רהיא

 איד ןוא דיירפ איד .ןעליפרע טפרַאדעג זנוא טאה ףעירב רעזיד גנורעדנואוורעּפ

 טאגענער רעד סאד ,עֿפוטש עכיוה אזא טכיירנרעד זנוא ייב ןעבאה גנורעדגואוורעפ

 -עג ךילקריוו זיא רָאנ ןערָאװעג ןענופעג םינ זיא רעיּפַאּפ סָאד זַא ,טקרעמעג טָאה

 ןעלָאז רימ ,ןעטעּבעג רעבירעד זנוא טאה רע .זנוא ןופ םענייא וצ ןערָאװעג ןעבעירש

 "טנע סעלַא םהיא ןוא ,גנוניימ ןייז ןיא טינ ךיז טריא רע ןעוו ,ןעױרטרעּפנָא םהיא

 וצ זנוא םוא ,זנוא ריפ ןעבעכ ןייז ןענאוו ,טנָאזעג רע טאה ,ןרעג ליוװ רע ןעד ,ןעקעד

 -ענ טאה ןוא םלצ ַא םיזוּב ןופ ןעמוגעגסיורעה רע טאה רעטרעװ עזיד ייב ,ןעיירפעב

 ,טלעטשעגרָאפ טאה רוניפ עזיד ןעכלעוו ,טָאג םעד ייב ןערערהט עלעיפ טימ ןעראװש

 ףילרהע ןוא יירט גנוריארעפ ןוא דניז ןייז ףױא גידנעקוק טינ טאה רע ןעכלעוו ןיא ןוא

 "רעּפנָא םהיא ןטלעו רימ סָאװ סעלא דוסב ןעטלַאה יירט טעװ רע סָאד ,טביולגעג
 ,ףעירב םעד ןעבעירשעג טאה עכלטוו ,איד סָאד ,ןהשזענסיוא טאה םהיא ןעד ;ןעורט

 ךױא םהיא ךיילנוצ ןוא טייהיירפ רעזנוא ןופ ןירעלטימרעפ איד ןערעוו ןענעק טעוװ
 ןייז רעכלעוו ןופ ,עבריק רעד רַאפ ןרעפטנערעפ וצ ךיז טייקבילנעמ איד ןעפאשרעפ

 רעד .רעילג סעליופ סלַא ןעטינשטגבָא םהיא ןעבָאה טייקגיניזטכייל ןייז ןוא קילננוא

 ענעיפ ױזַא טימ ןוא ןערערהט עלעיפ ױזַא טימ טנָאזענסיױרעה סָאד טאה טָאנענער
 -טנע וצ סעלַא םהיא ןעסָאלשעב גימיטשנייא ןעבָאה -ימ סָאד ,חטרח ןופ סנעכייצ

 טאה קַאטש רעד ןעכלעוו ייב ,רעטטנעפ סָאד ןעזעיװעגנָא םהיא ןעבָאה רימ ;ןעקעד

 ,ןערהַאפרע וצ עהימ עלַא ןעבעג וצ ףיז ןעכָארּפשרעּפ טאה רע ןוא ,ןעזעיוועב ףיז

 :יהטױנ ריפ ןעטלאהעג ךיוא ןעבָאה רימ ,ןױה ןטגיזָאד םעד ןיא טניױאװ סע רעוװ

 טָאנענער רעד איו ױזַא ןוא ,,ןרעפטנע וצ טמַאזעגנוא ג קנירומ רעד ןופ ףעירב םעד
 בָאה ךיא סָאװ טלא ןעבעירשענפיוא ךיילג רע טאה ,רעביירש רעטונג ַא ןעוועג זיא

 לייװ ,טרָאװ ריפ טרָאװ ןעלָאהרעדעיװ ךָאנ ךייא סָאד ןעק ךיא ;טריטקיד םהיא |

 ןיא סָאװ ,ףאז עטסדנימ איד ןעסענרעפ טינ לעוו ןוא ,ןעסעגרעפ טינ באה ךיא
 ; ױזַא טרעפטנעעג עקנירומ רעד ןעבָאה רימ .ןעמוקעגרָאפ סלָאמַאד

 רעד ןופ ןוא ,יורפִנְנִי עלעדע ,הָאְלְלֶא ןערהאו םעד ןופ טצישענ ײזַא
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 טאה עכלעוו ןוא ,טָאג ןופ רעטומ ערהאו איד זיא עכלעוו ,אירַאמ רעטשטנעבעג

 לייוו ,ןעטסיוק איד ןופ דנַאל םעד ךָאנ ןהענ וצ ןעצרעה ןיא ןעבעגעגניירעה ריד
 איו ,ןעלטימ איד ןעזײװנָא ריד לָאז איז רהיא יב טעב .בעיל ךיד טאה איז

 יעג סע טעװ איז סָאד ,טוג ױזַא זיא איז ןעד ,להעפעב רהיא ןערהיפוצסיוא יוזַא
 ,ריד ןעבערּפשרעּפ ,רימ טימ ןענייז עבלעו ,ןעטסירק עלַא ןוא ךיא .ןָאהט סיו
 "זיר וצ ריד ריפ ןעבעל רעזנוא ןוא ןענעק רימ סָאװ ,סעלא ןָאהט וצ ךיד ריפ

 ןעלטימ ריפ סָאװ ,ןעבענ וצ ןעסיוו וצ ןוא ןעביירש וצ רימ טינ להעפרעפ ,ןעריק
 ,הַאללַא רעסיורג רעד ןעד ,ןרעּפטנע רעמיא ריד לעװ ךיא ,ןעדנעונָא טסעװ אוד

 "רעפ רעכלעוו ,טסירק ַא טקישענוצ זנוא טָאה ,ףעירב ןעזיד ןופ טסהעז אוד איוו

 זנוא טסנעק אוד ,ןעביירש וצ ןוא ןעדער וצ ךַארּפש ןייד טוג רחעז טהעטש

 עגײד ףױא ,טסליװ אוד סָאװ ,סעלַא ופ ןעסיװ וצ ןעבעג ארומ ןהָא ָאזלַא

 רימ איו דלַאב יזַא ?האמעג סלַא ןעמהעגנָא ךימ טסעװ אוד סאד ,רעטרעוו

 רעטונ סלַא ,ריד ךיא רעפטנע ,ןעדָאב ןעכילטסירק ַא ףוא ןעניפעג זנוא ןעלעוו

 -םירק איד סָאד ,ןייז רעכיז טסנעק אוד ןוא ;רענייד ןייז ליוו ךיא סָאד ,טסירק

 אירַאמ רעטומ ןייז ןוא הָאללַא .ןענירומ איד סלַא רעטעב טרָאװ רעייז| עטלַאה ןעט

 *!יורפגנוי עלעדע ,רעצישעב ענייד ןייז ןעלָאז

 זיב געט ייווצ ןעטרָאװ טזומענ ךיא כָאה גיטרעפ ןעוועג זיא ףעירב רעד טלַא

 ןיימ ףיוא ןעגנַאגעג רימ ךיא ןיב ןַאד ןוא ,ןערָאװעג רעעל רעדעיװ זיא ?דָאב, סאד
 טאה רע ןוא ,ףיז טזילועב קָאטש רעד ביוא ,ןהעז וצ םוא ץַאלּפ"זָארג ןעכילנחעוועג

 ,ןעדיישרעטנוא טנעקעג טינ בָאה ךיא .,ןטטראוו גנַאל ןעזָאלעג טינ ןַאד עדַארג ךיז

 באה ןהעזרעד םהיא באה ךיא איוו דלַאב ױזַא ,טקערטשענסױא םהיא טאה סע רעװ

 ; םירָאפ םעד ןעּפינקנָא לָאז ןעמ סאד ,ןעטײדוצנָא םוא ףעירב םעד ןעזעיוועג ךיא
 .ףעירב ןיימ ןעדנובעגנַא טסעפ בָאה ךיא ןוא ןָאהטענ ןעװעג רעבָא ןיוש זיא סאד

 רעד טימ ןרעטש רעניד'לזמ רעזנוא ןעזעיועב רעדעיו ך טאה םעד ךָאנ דלַאב
 .ןעפרָאװעגרעטנורעה טאה ןעמ סעכלעוו ,עלעטניב םעד ןופ ןהָאּפ"סנעדעירפ רעסייוו

 יא רעטסַאיּפ גיצפופ רעביא ןענופענ ןירעד בָאה ןוא טנעפעעג סט באה ךיא

 לָאמ גיצפופ ךיז טאה דיירפ רעזנוא טכלעוו ךרוד ,תועבטמ ענרעבליז ןוא ענעדלָאנ
 .,טרעפערגרעפ רהחעז ףיז םאה ןרעוו וצ טזועכעגנסיוא ננונפָאה רעזנוא ןוא טרהעמרעפ

 טאה ןוא זנוא וצ ןעמוקענ רעדעיװ טָאנענער רעזנוא זיא דנעבַא ןעניבקעז םעד ןיא
 ,ןירומ רעד טשארומ ישודשה סָאד ,ךילסענ ,ןערהאפרע טאה רע סאו ,טלהטצרע ונוא

 רהעז זיא רע סָאד ;זױה ןעזיד ןיא טניױאוו ,טגָאזעג ןיוש זנוא טאה ןעמ ןעבלעוו ןופ
 ןענעשרי לָאט א טעװ טכלעוו ,רעטכָאט / עניצנייא ןייא ןַא טָאה ןוא ןַאמ רעכייר א
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 סָאד ריפ טדָאטש רעצנַאג רעד ןיא איז טכַאה ןעמ ;ןענעמרעפ סעצנַאנ ןייז

 ןעטעבענ ןיוש ןעבָאה טייל עמהענרָאפ עלעיפ ןוא ,ַאירעברעּב ןופ ןעכדעמ עטסנהעשי
 טאהעג איז טָאה ךיוא ;  ןעזעיוועגקירוצ ןעמעלַא יז טָאװ איז רעבָא ,דנַאה רהיא

 ןעברָאטשעג ןיוש זיא עכלעוו ,ןיּפַאלקש עכילטסירק ַא ,טלהעצרע םהיא טָאה ןעמ איו

 ױעּבירעד ךיז ןעבָאה רימ ;ףעירב רהיא ןופ טלַאהניא םעד טימ טמיטש סעלַא סאר

 יוצנעװַא עקנירומ איד ױזַא איו ,ןעלטימ איד רטביא טַאנענער םעד טימ ןעהטארעב

 ןערָאװענ ןענייז רימ ןוא ,הנידמ טכילטסירק ַא ןיא ןטמוק וצ רהיא טימ ןוא ןעראיפ
 טָאה ױזַא -- ן'ַאדיאָארָאצ ןופ ןעטכירכאנ עייג ףױא ןעטרַאװ וצ עלייוורעד גינייא

 "נייא טוג ןעבָאה רימ ןעד -- ַאירַאמ ןעסייה וצ טצעי טשיניװ עכלעוו ,איד ןעסייהעג

 "טלרעפ רעזנוא ןופ ןעטער זנוא ןעק עכלטוו ,עניצנייא איד זיא איז סָאד ,,ןעהעזעג
 | ,טייהנע

 רימ ןעטעבעג טַאגענער רעד זנוא טָאװ ,טדעדעגבָא ןעוועג זיא סאד סּלַא;

 רע סָאד ,טנָאזעג טאה רע ,םהיא ףיוא ןעזָאלרעּפ ןעכַאז ערעדנַא עלַא ןיא ךיז ןעלָאו

 ןעוועג ץלַא ןענייז םעדכָאג געט רעיפ ,ןעיירפעב וצ זנוא םוא ןעבעל ןייז ןעריקיזיר לי

 ןעזָאלעג טינ קָאטש רעד געט עזיד ןיא ךיז טָאה רטבירעד ןוא ?דָאב, םעד ןיא עטי*
 יא ,רעעק ןערָאװעג רעדעיװ זיא סע סלַא ,רעבָא ןעטפניפ םעד ףױא ;ןהע

 רע סָאד ,לעטייב ןרעגנַאװש אזַא טימ לָאמ סעזיד ןוא ןענעישרע רעדעיװ קָאש רעי

 לעדניב סאד וא קָאטש רעד .טרובעג עכילקילגנ ַא רהעז ןטכָארּפשרעּפ זנוא טָאק

 ןוא ףעירב ןעטייווצ א ןענופעג ןירעד בָאה ךיא ןוא טגײנעגבָארעה רימ וצ יז ןעבָא?

 ,זנוא ייב ןעוועג עדַארג זיא טַאנענער רעד איו ױזַא ,ןענָאלבור עבלַאה טרעד20

 טָאה רע ןוא ,ןעזעל וצ רענַאל רעזנוא ןיא ףעירּב םעד ןעבענענ םהיא רימ ןעבָאז

 ; ױזַא טצעזענרעביא םהיז

 רימ יוזַא איו ,ןעלטימ ןייק ןעבעג וצ ריד ,ררעה ןיימ ,טינ סייוו ךיא;

 טשינרָאג רימ טָאה ןעירַאמ ַאלעל ךיוא ןוא ןעינַאּפש ןיא ןעמוק ןענעק ןעלָא
 טשינרָאג רהעמ ןעק ךיא ,ןעטעבעג םעד ןענעוו איז בָאה ףיא להָאװבָא ,טנָאזעי

 ףיוק ,דלטג ןעמוס עסיורנ ןעפרַאװיצבָארעה רעטסנעפ ןעזיד ןופ ריד איו ןָאהט
 ןעזייו ךייא ןופ םענייא טזָאל ןוא סיוא דלעג ןעזיד טימ דניירפ ענייד ןוא ךיד

 .ןעמהענוצוצ ערעדנַא איד ףיש ַא ןעפױק וצ םוא דנאל יעכילטסירק םעד ךאנ

 באב רעיוהט םעד רַאפ טרָא-דנַאל ס'רעטָאפ ןיימ ףױא ןעניפענ ךימ טעװ רהיא

 ןיימ טימ רעמוז םעד ןעגניירבוצ לעװ ךיא ואו ,ןעפַאה ןעבעל עזַאּפ ,ןָאטַא

 - ןעמהענ רהַאפענ ןהָא ןענעק ךימ טעװ רהיא ואוו ןוא דניזעג רעזנוא ןוא רעטָאפ

 ןערעוװ וצ ןעכָארּפשרעּפ טסָאה אוד סאד ,טינ סענרעפ ,ףיש ן'פיוא ןערהיפ ןוא
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 אוד ןעוו ,ןעפָארטש וצ ךיד ןעירָאמ אלעל ןעטעב ךיא לעװ טסנָאז ,לַאמענ ןיימ

 ןיהא געווַא זיר ןוא סיוא ןיילַא ךיד ףוק ,ןעזָאלרעּפ טינ םענייק ףױא ךיד טסנעק

 קירוצ ןעמוק רעסיוועג טסעװ אוד זַא ,סייוו ךיא ןעד .,ףיש א ןעגניירב וצ םוא

 ךיד גידנוקרע ,ןַאמלעדע ןַא ןוא טסירק ַא טסיב אוד לייוו ,רערעדנַא ןַא איו
 ןוא ןיה ןהענטוא רעדעיװ ָאד טסעו אוד ןעװ ןוא ,זיוה"נעטרָאג סעד ךָאנ יונענ

 ןעבעג ריד לעװ ןוא רעעל זיא "דָאּב , סָאד זַא ,ןהעטשרעפ ןיוש ךיא לעװ ,קירוצ
 1 ררעה ןיימ ,ןעציש ךיד לָאז האללַא ,דלענ לעיפ

 ןעבָאה רימ סלַא ,ףעירב ןעמייווצ םעד ןופ טלַאהניא רעד ןעװעג זיא סָאדא
 םעד טימ ,ןעפיוקוצסיוא ךיז ,רעטסרע רעד ןייז טכָאוװעג רערעדעי טָאה ,ןעזעלעג םהיא

 זיא טאגענער רעד רעבָא .קירוצ ןעמוק וצ ןוא ןעזיײרוצבָא ךילטקניּפ ,ןענערּפשרעּפ

 רטנייא סאד ,ןעבעגוצ טינ לָאמניײק טעװ רע סָאד ,טגָאזעג טָאה ןוא םעד ןענעג ןעוועג

 "עג םהיא טאה קיטקארּפ איד ןעד ,טרעדנַא איד רַאפ רעהירפ ןעיירפעב ךיז לָאז

 יז סעכלעוו ,טרָאװ סאד גנואיירפעב רעייז ךָאנ ןעטלַאה עכנַאמ טכעלש איו ,ןעזעיוו

 עמהענרָאפ טפָא ןוש ןעבאה סע ,ענעגנאפעג ןעוועג ןענייז ייז סלַא ןעבענענ ןעבאה

 -ענטימ ַאקרָאיַאמ רעדָא ַָאיצנעלַאװ ךאנ םהיא ןוא טזעלעגסיוא ןצעמיא ענעננַאפעג

 ויא רע א רעיירפעב ענייז ןעמהענבָא ןעמוק ןוא ףיש א ןעפיוק וצ םוא דלעג ןעבעג

 איז ארומ איד ןוא טייהיירפ ענעגירקעגקירוצ איד לייוו ,קירוצ ןעמוקעג טינ לָאמניײק

 םוצ ,ןעכערּפשרעּפ ענעבעגעגנ סאד ןורכז םעד ןופ טקעמעגסיוא טאה ןערעילרעפ וצ

 ַא טלהעצרע זנוא רע טָאה ,טיהרהאװ איד טנַאזעג ןתא טאה רע סאד ,זייוועב

 עכילטסירק עגינייא טימ טריסַאּפ קירוצ גנַאל םינ טסרע טאה עכלעוו ,עטכישעג

 יַאּפ סע ואוו ,דנַאל ַא ןיא ןעמיקעגרָאפ ןעו זיא סָאװ עטסנידריווקרעמ איד ,רעטיר
 ןייז ךָאנ זַא ,טנָאזעג רע טאה ךילדנע ,ןעכַאז עטסכילביולגנוא איד ךילגעט ןעריס

 -טב זיא סעבלעװ ,דלענ סָאד ןעבעג םהיא לָאז ןעמ סאד ,עטסעב סָאד זיא גנוניימ

 ,טנָאזענ רע טאה ,ןיילַא ליװ רע ;ןעטסירק איד ןופ גנופיוקסיוא איד ריפ טמיטש

 ןוא ןעמפיוק ַא ןערעוו ליװ רע סָאד ,דערסיוא םעד טימ ,רעישזלַא ןיא ףיש א ןעפיוק
 ,רעמיהטנעגייא-ספיש סלַא ; ןענערב ןעניטרָאד איד ןוא ןאוטעט טימ לעדנַאה ןעביירט

 םעד ןופ ןעמהענוצוצ ןעמעלא זנוא ןעלטימ ןעניפעג דלַאב רע טעװ ,טנָאזעג רע טאה

 ,יעבעג זנוא טעװ עקנירומ איד ןעוו ךָאנ טּפױהרעביא ;ןעּפישוצניא זנוא ןוא "דָאב,

 זנוא ןעלעװ עלַא רימ סאד דלעג לעיפ ױזַא ,ןעכָארּפשרעּפ טָאה איז איו
 סע טעװ ,יירפ ןייז עלַא ןעלעװ רימ אדו רלַאב ױזַא ןעד ;ןעפױקסױא ןענעק

 עניצנייא איד .ןעפישוצנייא ךיז ;ָאט ןעכעה ןעטימ ןיא וליפא םכייל ןייז זנוא ריפ

 !עביוקרע ןענירומ איד םאד ,טגָאזעג רע טָאה ,םעד ןיא רָאנ טהעטשעב טייקגירעיווש
 כי הי 4
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 ןעפיש עטנעפאוועב עסיורג איוו ערערנַא ןייק ןעטַאטשוצעסױא ןעטַאגענער איד םינ

 עטכייל ןעפיוק סָאװ איד סאד ,ארומ ןעבאה ייז לייוו ,רעסַאװ סָאד ןהענרעבירעה םוצ
 םוא קעווצ םעד וצ ןעבָאה רָאנ יז ןעליוו ,רעינַאּפש ןענייז יז ןעוו טּפיוהרעביא ,ןעפיש

 רע טאה ,טייקנירעיוש עזיד ,רעדנעל עכילטסירק איד ןיא ןעפיולטנע וצ יז טימ
 ןירומ ןעשינירַאגַאט ַא םעװ רע סָאװ ?ךרודַאד ןעגיטייזעב וצ רע טּפָאה ,טנַאזענ

 רע טאה דיירסױא ןעזיד טימ .טיפָארּפ םעד וצ ןוא ףיש םוצ ףתוש ַא ריפ ןעכַאמ

 ןופ ןעמוק ןיוש טעװ ,טגָאזעג רט טאה ,,ענירעביא סאד ןוא ףיש ַא ןענירק טלָאװענ
 ןעזָאל וצ רעסעב ריפ ןעטלאהעג סע ןעבָאה ןעדָארעמַאק עניימ ןוא ףיא  ,ןילַא ךיז
 רימ רעבָא ;ןענָאלשענרָאפ טאה עקנירומ איד איו ,אקרָאיַאמ ןופ ףיש א ןעמוק
 רימ ןעוו ,זנוא לָאז רע םוא ,טאנענער םעד ןענעג ןערער וצ טנאװעג טינ ןעבָאה
 סָאװ ךרודאד ,רהאפענ ןיא ןענניירב ןוא ןעהטַאררעפ טינ ,ןענלָאפ טינ םהיא ןעלעוו

 עכלעוו ריפ ,ן'אדיאַארָאצ טימ רײרבָא רעזנוא ,ןעכאמ טנַאקעּב טכייללעיפ טעװ רע
 רעבירעד ןעבָאה רימ ,ןעבעל רעזנוא ןעבעגוצנעװַא טיירעב ןעווענ עלַא ןענייז רימ

 ן'אדיאָארָאצ ןעבָאה רימ ןוא ,ןעזָאלוצרעביא טאנענער םעיז ןוא טָאנ סעלַא ןטסָאלשעב
 רע לייוו ,הטַאר רהיא ןענלָאפ סעלַא ןיא ןעלעוו רימ סאדו ,טרעפטנעעג לעטש ן'פיוא

 רהיא ןָא ןוא ;ןעבעגענ םהיא טלָאװ ןיײלַא ןעירָאמ אלעק איו יוזא ,,גולק רהעז זיא

 ,יערהיפסיױא ןעמהענ וצ ךיילג רעדָא ןענעגוצבָא ןַאלּפ םעד ,טדנעווענ ךיז טאה ןיילַא

 ןוא ,ןַאמ רהיא ןערעװ ליוו ךיא סאד ,טרעכיזרעפ לָאמ א ךאנ ךיילנוצ איז באה ךיא

 םעד ךרוד ,רעעל ןערָאװענ זיא "דָאב,/ סאד איו ,טפָא ױזַא ,לָאמ עכילטע טאה איז

 'יב ,(רעלַאהט) סָאדוקסע ענעדלָאנ דנעזױט ייווצ ןעבענענ זנוא ,ךוט ןוא קָאטש

 - סאד ,טגָאזעננָא רימ טאה איז ןעכלעוו ןיא ,לעטעצ ַא ןענופעג ךיז טאה סע עכלעוו

 ס'רעטָאפ רהיא ןיא ןהעג איז טעװ ,גָאטײרפ טסייה סָאד ,אמושזד ןעטסכענ םעד
 רהעמ ךָאנ זנוא איז ליװ ,טנָאזעג איז טאה ,געװַא ןיהַא טהענ איז רעדייא .ןעטרַאנ
 ןעסיוו וצ רָאנ רהיא רימ ןעלָאז .,גונענ ןייז טינ ףאנ טעװ סאד ןעוו ןוא ,ןעבעג דלעג
 ןיא רעטָאּפ רהיא לייוו ,ןעכיורב רימ איוו ,לעיפ ױזַא ןעּנעג זנוא ןעק איז ןעד ,ןעבענ
 רנַאה ןיא טָאה איז ןעו ,ךאנ טּפױהרעביא ,טשינ רָאנ טקרעמ רע סָאד ,ךייר יוזא
 ,ןענעמרעפ ןעצנַאנ ןייז וצ לעסילש םעד

 םָארוקסע ענעדלָאנ טרעדנוה ףניפ ןעבענעג ךיילנ טָאנעגער םעד ןעבאה רימ,

 ,טפױקעגסױא ןײלַא ךימ ךיא באה טרעדנוה טכא טימ ןוא ,ףיש ַא ןעפיוק וצ םוא

 ןענופעג עדַארג ךיז טָאה רעכלעוו ,איצנעלאוו ןופ ןאמפיוק ַא וצ דלענ סאד גידנעבעי

 רע סָאד ,נינעק ץייב ןייז ברע טפרַאדענ ךימ ריפ טָאה רעכלעוו ןוא רטישזלא ןיא

 סָאד ןעכהָאצעב ךימ ריפ ,איצנעלאוו ופ טמוק סָאװ ,ףיש ןעטסרע םעד טימ טעוװ
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 רעד םהיא טלָאװ ,טלהָאצעב רַאַאב ךייקג דלעג סָאד טלָאװ רע ןעוו ןעד ;דלעג"זעל
 רעד סָאד ןוא רטישזלַא ןיא ןעזעװעג גנַאל ןױש ןיא סע סָאד ,ןעועג רשוח גינעק

 ררעה ןיימ ,ץרוק ,טפעשעג ןעכַאמ וצ ךרודאד םוא ,ןענעיוושרעפ סע סָאה ןאטפיוק

 ןעזָאל ךיילג טרָאטעג טינ לַאפ ןייק ריפ בָאה ךיא סָאד ,ערטיכ יזא ןעוועג זיא
 ןעבלעוו ןיא ,נָאטיײרפ םעד רַאפ גָאטסרענָאד םעד ,דלעג סָאד םהיא ןעלהָאצסױא

 ןעבָאה ,זױהידנַאל רהיא ךָאנ ןעבענעב טלָאװענ ךיז טָאה אדיאָארָאצ ענהעש איד

 איד ךיוא איו ,סָארוקסע טנעדלָאג דנעזיוט ןעטלַאהרע לָאמ ַא ךָאנ רהיֵא ןופ ריס

 סָאד ,ןעטעבעג ייברעד ךימ טָאה איז ;  ןעזײרוצבָא העדב טָאה איז סָאד ,טכירבאנ

 רהיא ךָאנ ןעגידנוקרע ךימ ,ןעפיוקסיוא ךימ לעװ ףיא איו דלאב יוזא ,כָאז ךיא

 ןוא ןעמוק וצ ןיהא טייהנעגטלעג איד ןעכוז וצ עלעפ עלַא ןיא ןוא ,ןעטרַאג ם'רעטָאּפ
 ךיא סָאד ,רעטרעװ ענינטוו ןיא טרעפטנעעג רהיא בָאה ךיא ,ןעדער וצ רהיא טימ

 זנוא ןוא ךיז ריפ לָאז איז רהיא ןופ גנאלרעפ ןוא ,טעב איז סָאװ ,סעלַא ןעליפרע לעװ

 ןופ טנרעלעג טָאה איז עבלעוו ,תולפת איד ךרוד ןעיראמ אלעל וצ ןטדנעו ךיז עכא

 | ,ןימסירק רעד

 ןעלָאז ןעדַארעמַאק ירד עניימ סָאד ,ןטגרָאז ןעמונעג ןעמ טָאה םעד ךַאנא
 ןופ ןעלָאז ןוא דָאב סָאד ןטזָאלרטּפ ןענעק ןעכָאז יז םוא ,ןערעװ טפיוקענסיוא ךױא

 ןעדאש סעּפע ן'ַאדיאָארָאצ ,,לעווייט ןופ ןערהיפרעפ ןעזָאל טינ ךיז טייקנידלודעגנוא

 בָאה ךיא לייוו -- טינ ךָאנ יז ןוא יירפ ןיב ךיא סָאד ןהעז ןעלעװ יז ןעװ ,ןָאהט וצ

 ןופ רענעמ ןעוועג ןענייז ײז ?הָאװבָא ;ךיז ןעעלסױא םוצ חלעג סָאר טאהעג ךָאד

 טינ ןעבאז עכלעזַא רַאֹפ טָאה ןעמ סָאד ,רעטקאראכ ַאזַא טימ א דנַאטש אזא

 ןעָאלעּפ טלָאװעג טינ ךאז רעזיד יב ךָאד ףיא בָאה ,ןעבָאה ארומ טפרַאדעג

 איד ףױא גנזעקסױא רעײז טרהיפענכרוד ָאזלִא בָאה ךיא א ,?אפוצ ףױא ךיז

 ייב דלעג עצנַאנ סָאד ןענעלניײַא ןעזָאלעג בָאה ןוא ,ענטנייא ןיימ איו ,טרָא עניבגעז

 עניהטיונ איד ןעבעג זנוא ריפ ןענעק גיהור וא רעכיז לָאז רע םוא ,ןאמפיוק םעד
 רָאנ רעבָא םהיא רימ ןעבָאה םסינמייהעג ןוא ןַאלּפ רעזנוא ןופ .(תוברע) גנוריװַאק
 *רהאפעג ןייק ןיא ןייז טינ ןעלָאז רימ םוא ,ןעקרעט ןעזָאכעג טיג

 יי בא
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 .41 לעטיּפַאק |
 .עטכישעג ןייז ץלַא ךָאנ טלהעצרע ףַאלקש רעד ןעכלעוו ןיא

 נעט גיצרעפ ןייק ןעּפָאלרעּפ טינ רָאנ ןעניז ן)

 םַאהענ ןױש טָאה טאנענער רעזוא סלא

 'ועכלעוו ןיא ,(ףיש) עקראב ענהעש א רהעז טפיוקעג

 ניסיירד סלא רהעמ ריפ טרָא ןהעװענ ןיא סע
 וצ ךַאז ןייז םוא ןוא רעכיז ןייז וצ םוא .ןענָאזרעּפ
 ןעזייר וצ ןעסָאלשעב רע טָאה ,ןהעזסיוא ןַא ןעבענ

 ליימ גיסיירד טגעיק רעכלעוו ,נרָא ןַא ,לעגראס ךָאנ

 סע ואוו ,ןַארָא ןופ טייז רעד ןיא ,רעישזלַא ןופ

 ענעקורט טימ לעדנַאה רעסיורג א ןעבעירטעג טרעוו
 "רעדעיוו רע טָאה לָאמ יירד רעדָא ייווצ = ,ןענייס
 ,רענירָאגאט םעד טימ ןעמַאזװצ עזייר עזיד טלָאה

 ַאירעברעב ןיא ןָא ןעמ טפור ס ָאניר אנ אס  .טנהַאמרעד ןיוש בָאה ךיא ןעכלעוו
 -ע דומ ןָא ןעמ טפור ַאדַאנַארג ןופ שנירומ איד ןוא אינָאגַארַא ןופ ןענירלמ איד

 סעש טלע סעראכעדומ איד ןָא ןעמ טפור ץעפ ףיירנינעק םעד יא ;סערַאב
 לָאמ סעדעי .המחלמ ןיא טּפױהרעביא ייז טימ ףיז טצונעב גינעק רעגיטרָאד רעד ןוא
 ןַא ןיא טרעקנַאענ רע טָאה ,ןעמוקענרעביועה ףיש ןייז טימ זיא טַאנטנער רעד סָאװ
 ,ןעטרָאג םעד ןופ טייװ ןעפָאשדנטגױב גיווצ ןענופעג ךןיז טאה סעכלעוו ,רעטאוו ןעננע
 ענייז ןעזָאלעג דלַאב ןעטרָאד טָאה ײט ;טעטרַאװרע ?2וא טָאה ַאריאָארָאצ ואוי
 ןעטיירבוצרָאּפ גידנעלעיּפש ךיז םוא ךיז ןעביא וא תולפת ערעיז ןעגָאז טײלײסּפיש
 "רע .,טסנרע ןיא ןערהיפסוא טלָאװענ ןעכינ ןיא טָאה רע עכלעװ ,עלָאר רעד וצ
 ןעטעבעג טָאה ןוא ןעטרַאג ס'ַאדיאָארָאצ ךָאנ ןעננאנעג טפָא ךיוא רטבירעד זיא
 םהיא טָאה ,טנעקעו טינ םֶהיֵא טָאה רע להָאװבָא ,רָעטָאפ רהיא ַעְכלעוו . ,םֶכּורַפ
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 ןַאדיאָארָאצ טימ ,טנַאזעי רעטעּפש רימ טָאה רע איװ ,טלָאװ רע .,ןעבענעג ןרעג

 בָאה ךיא ןעכלעוו ,רענינעי רעד זיא רע סָאד ,ןענָאז וצ רהיא םוא ,טדערענ ןרענ
 איז סָאד ןוא דנאל עכילטסירק סאד ןיא ןענניירב וצ איז נַארטּפױא םעד ןעבענענ

 ,טקילנענ טינ ךָאנ םהיא טָאה סע רעבָא ,רעכיז ןוא גיהור ןעטרַאװרע םהיא ןעק

 ןעוו ,ןעקרעט רעדָא ןענירומ רַאפ טינ לָאמניײק ךיז ןעזייוו ןעיורפ עשיגירומ איד לייוו

 ןעפאלקש עכילטסירק טימ ,ןענטנַאד .טינ סע טסייה רעטָאּפ רעד רעדָא ןַאמ רעד

 טלָאװ סט ,טביולרע זיא סע סלַא רחעמ טכייללעיפ טפָא ןערהעקרעפ ןוא ייז טימ ןעדער

 סע ןעד ,טרערעג ן'אדיאָארָאצ טימ טלָאװ רע ןעװ ,ןעוועג בעיל טינ ךילקריוו רימ
 טגנעה לאזקיש רהיא סָאד ,ןהעז טגָאװ איז ןעװ ,טעדמערפענבָא ריט ןופ איז טלָאװ

 סיעדנַא סע טָאה טָאנ רעבָא ;תודוס ערהיא סייו רעכלעוו ,טַאנענער ַא ןופ בָא

 עטניימעג"טונ ןייז :עכייררע לָאז רע סָאד ,ןעזָאלעװצ טינ טָאה ןוא טרהיפעג

 | ,טביזבא

 שרעטשעננוא ןוא יירפ םהיא טָאה עס סָאד ,ןעהעזענ טצעי טָאה רע סלַא,

 טנעקענ גידנעדנַאל טָאה רע סָאר ;ןערהָאפוצקירוצ ןוא לעגרַאס ךָאנ ןהעג ןעזָאלעג
 ,רעניראגאט רעד ,דניירּפ ןייז סָאד ;טלָאװעג טָאה רע איו ןוא ואוו ,ןעוװ ןהענ

 סָאר וא טפױקענסױא ךימ בָאה ףיא סָאד ;ןעבענענכַאנ םעלַא ןיא םהיא טָאה

 ןרעדור וצ ןעפאלקש עכילטסירק להָאצ עסיוועג ַא אוו טלהעפענ טינ רהעמ טָאה זנוא

 טלָאװעג בָאה ךיא עכלעוו ,ענינעי איד ןעבוזוצפיוא ןעטעבעג ךימ רע טָאה ,ףיש סָאד

 ןעטסכענ םעד ןעדערוצבָא יז טימ ןוא עטפיוקענסיױא איד רעסױא ןעמהענטימ
 ףלעוצ טימ טדערעג םעד ךָאנ בָאה ךיא ,עזייר רעֶד וצ ןעכַאמ וצ ךיז טיירג גָאטיירפ

 עכלעו ,עכלעזא ןוא ,רערעדוריפיש עטקישעג ןוא עניטכיט רעטיױק ,רעינַאּפש

 ןיא טכייל ןעוװעג טינ זיא סע ,טדָאטש איד ןעזָאלרעּפ טנעקעג ןעטסיירפ םַא ןעבָאה

 םי ץפױא ןעועג עױארג ןױש ןענייז סע לייװ ,עלעיפ ְךָאנ ןעניפענ וצ טייצ עזיד

 טכָאװ ףיא ןוא ,רערערור עגיסכיט עלַא ןעמונענטימ ןעבַאה עכלעוו ,ןעפיש גיצנַאװצ

 ,ןיוה וצ ןעבעילבענ טינ רעמוז ןעזיד טלָאװ ררעה רעייז ןעוו ,ןעמוקעב טינ עזיד ךיוא
 באה ךיא .טרָאדמגנודנַאל םעד יייב ןענעלענ זיא סעכלעוו ,ףיש א ןעטכירוצסיוא םוא

 ןיײווניצנייא נָאטיײרּפ ןעטפבענ ךיז ןעלָאז יז סָאד איוו ,טנַאזעג טשינרָאג רהעמ ייז
 ןעטרַאװרע ךימ ןוא ןעקרעמ טינ לָאז רענײק סָאד יוזא ,טדָאטש ןופ ןעקורסיורעה

 ,רעדנוזעב :עדעי ןעבעגענ ךיא בָאה נָאזנָא ןעזיד .ןעטראנ ס'טַארומ ישזדַאה רעטניה

 ךָאנ טרָא ןעטדערעגבָא םעד ףיוא יייפערט ייז ןעוו סָאר ,טגָאזעגנָא טונ ייז בָאה ןוא

 ןעסייהעג יז בָאה ךיא סָאד איו ,;עגָאז טשינרָאנ רחעמ ייֵז ןעלָאז ,ןעטסירק ערעדנַא

 ןעמראוו טרָאד
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 ךָאנ רימ זיא ,ןערטו-; ! כאמעג ןענייז ןעגנוטיירברַאפ עזיד איוו םעד ךאנ;

 ןעּבעג וצ ןופרעד ן'מיויאטראצ ךילמענ ,עטסניטכיוו סָאד ןָאהט וצ ןעּבילּבענרעּביא

 איז ןעלעוו רימ ןעו ,ןעקערש טינ ךיז לָאז ןוא טיירעּב ןייז לָאז איז םוא ,,ןעסיוו וצ
 ןערחעקקירוצ ךיז .לָאז ףיש סָאד זַא ,ןעטראװרע ןעק איז איו רעהירפ ןעכאמרעביא

 םעד ןיא ןהעג וצ ןעסָאלשטנע רעּבירעד ךימ ּבָאה ךיא ,דנַאל ןעכיכטסירק ַא ןופ

 -יילק ֹוצ דיירסיוא םעד טימ .ןעדער היא טימ ןעק ךיא בוא ןחעז וצ ןוא ןעטרָאג

 ,רעטסרע רעד ןוא ,געװַא ןיחַא עזייר רעד רַאפ גאט םעד ךיא ןיּב ,רעטיירק ןעּב

 ףיכ טָאה רע .רעטָאֿפ ס'יַאדיארָאצ. ןעזעוועג ןיא ,טנענענעּב רימ טָאה רעכלעוו

 -נַאק ןיא ןוא אירעּברעּב ץנַאנ ןיא טדערעג טרעוו רעטלעוו ,ךַארּפש רעד ןיא טנערמעג

 טינ זיא עכלעו ךַארּפש ַא -- ,ןעטסירק ןוא ןעקרעט איד ןעשיווצ לעּפַאניטנַאטס

 ַא ראג ,ךארּפש עטמיטשעּב ןייק טסנָאז ןוא ,שינַאּפש ןייק טינ ןוא שיקרעמ ןייק
 ועזיד ןיא ָאזלַא -- ןעדערפױא טנעקענ ךיז ןעבָאה רימ עכלעוו ךרוד ,סעלא ןופ שימעג

 ןיא ,ןעטרָאנ ןייז ןיא ךוז ךיא סָאװ ןוא ןיב ךיא רע ,טנערּפטנ ךימ רע טאה ךַארּמש

 ,רעכלעוו ,ימאט טטַאנרַא םעד ןופ ףאלקש ַא ןיב ךיא סָאד ,טרעפטנעעג םהיא באה

 בוא דעטיידק ָאד ךוז ךיא ןוא ,דניירפ ַא רענייז ןעווענ זיא ,טסואװעג באה ךיא איו

 יסיוא גנונפָאה באה ךיא ביוא ,טנערפעג ןַאד ףךימ טאה רע ,טאלאס ַא ןעכאמ וצ

 ףָאנ ןוא ךימ ריפ טגנאלרעפ ררעה ןיימ דלעגיזעל לעיפ איו ,ןערעוו וצ טפױקעג

 יסיורעה זױה"נעטרַאנ םעד ןופ זיא ךערּפשטנ ןעזיד ןופ טייצ רעד ןיא ,ןעכַאז עכלעזא

 איו יוזא ןוא ,טקרעמעב ןיוש ךימ טאה עבלעוו ,ַאדיאָארָאצ ענהעש איד ןעטָארטענ

 רַאפ ןעזייוו וצ ךיז טינ ארומ ןייק ןעבָאה ,טגָאזעג ןיוש באה ךיא איו ,סעקנירומ איד |

 אז טאה ,ןעדײמוצסױא טכוזעג טינ רעבירעד יז ןעבָאה ןוא ןעפַאלקש עכילטסירק

 יעטָאּפ רהיא  ;ןהענוצוצ רעטָאפ ןערהיא וצ ןוא רימ וצ ןעוועג בשימ טינ רָאנ ךיז

 והיא טאה ןוא םאזננַאל ןעגנַאנעג זיא איז סלַא ךיז וצ ןעפורענוצ ןיילַא ךָאנ איז טאה

 איד ןרעדליש וצ ךייא הימ ןיימ ןייז טעװ טסיזמוא ,רעטנעהענ ןעטערטוצוצ ןעסייהעג

 טטבעילעג ןיימ עכלעוו ןיא ,גנורעיצ עלָאּפטכארּפ עכייר איד ןוא ןח םעד ,טייהנהעש

 ןענָאז לעיפ ױזַא רָאנ ליוו ךיא ,ןעגיױא עניימ רַאּפ ןטזעיוועב ךיז טאה ַאדיאָארָאצ

 הא ןרעיוא איד ןיא ,זלַאה ץפיוא ןענָארטעג טאה איז עבלעוו ,ןעלרעּפ איד רָאנ סאד

 םורעה ,ּפָאק רהיא ןופ רָאָאה, איד םלא רהעמ ןעװענ ןענייז ץוּפיּפָאק רהיוא ןיא

 עבנוא ןעוועג דנַאל ןופ עדָאפ רעד ךָאנ ןענייז עכלעוו ,סיפ ערהיא ןופ ןעלכענק איד

 שיבַארַא ןיא ןעפורעגנָא ןערעוו .ױזַא) סענאקראק ייווצ ןענָארטעג איז טָאה ,טקעד

 טנייז עכלעוו ,דלָאג ןעטסנייר םעד ןופ (סיפ איד םורעה ןענניר רעדָא טעננָאּפש איד

 יימ סָאה איז איו ,רֶעטָאפ רהיא סָאד ןעשיאָמָאיד םיִמ טצעזעב דיר ױזַא ןעווֶעֶג



 458 - .1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 ןענייז יז וא ,ןענָאלבוד דנעזוט ןהעצ ףױא טצַאשעג יז טָאה ,טגָאזעג רעטעּפש
 איד ףױא ןענָארטעג טָאה איז עכנעוו ,רעדנעבימרַא איד איו רעייהט ױזַא ןעוועג

 ,לעיפ רהעז ןעוועג ןענייז ייז סָאװ םעד רעסיוא ,ןעלרעּפ איד .דנעה איד ןופ ןעקנעלעג
 עשינירומ איד ןעכוז ןעלרעּפ ןופ ץוּפ ןעבייר םעד ןיא ןעד ,ןהעש רחעז ןעוועג ךיוא ןענייז
 ןענירוט איד רעטנוא ךױא ןעמ טניפענ רעבירעד ;טכַארּפ עטסערנ רעייז ןעיורפ
 זָארָאצ ןופ קא ;רעקלעפ ענירביא עלַא ייב סלַא ןעלרעּפ עניילק ןוא עסיורג רהעמ
 איד ןעסעזעב רעישזלַא ץנַאג ןיא טָאה רע סָאד ,טגָאזענ ןעמ טָאה רעטָאפ ס'אדיא

 לָאמ ייווצ רעביא ןופ ןענעמרעפ ַא ןעסעזעב רעבירעד טָאה ןוא ,ןעלרעּפ עטסרהעמ
 ,עגינעי איד ןעגָאז וצ טָאהעג טָאה סע סעכלעװ רעּביא ,ןענָאלבוד דנעזװט טרעדנוה
 רָאצ ןהטש איו ןעלעטשרָאּפ ףיא טנעק רהיא .ןירעלהעפטב ןיימ טצעי זיא עכלעוו

 -ליואו ןיא טבעלענ טָאה איז ןעוו טייצ רעד ןיא ןוא ץוּפ ןעזיד ןיא ןעוועג זיא ַאדיאָאר
 ןעבעילבעגרעביא טצעי ךָאנ רהיא זיא רעכלעװ ,ןח םעד טכארטעב רהיא ןעוו ,גָאט

 טייהנהעש איד ךיז טײב טסואועב איו ;תורצ טנענַאטשענסױא עלעיפ יוזא ְךָאנ
 ןעטפַאשנעדייל איד ןוא ;עדנעטשמוא איד ךָאנ ןוא ןעטייצ איד ךָאנ ןעיורפ איד ייב
 לָאמבנַאמ ןוא ,איז ןרענעלקרעפ רעדָא טייחנהעש רטייז ןרעסערגרעפ עלעטז רעד ןופ
 טגייצעג טלָאמַאד רימ ךיז טָאה אדיטָארָאצ ,ןעצנַאג ןיא רָאג איז ייז ןערעטשרעצ
 רימ ײב ;טײהנהעש רעטסנעמָאקנָאפ רעד ןיא ןוא ץוּפ ןעניטכערּפ םעד ןיא
 טַאהעג ןַאד ןיב בָאה ךיא סָאװ ,עטסנהעש איד ןהעזעגסיוא איז טָאה סגעטסגינעוו
 "קנַאד ןופ להיפעג ַא ןעוועג רהיא וצ רימ ייב זיא םעלַא םעד וצ איו ױזַא = .ןעהעזעג
 ,טבױלנענ ףיא בָאה ,ןעבעגענניירעה רימ ןעבָאה ןעטאהט ערהיא סָאװ ,טײקרַאב
 םוא ,דרע רעד וצ ןעמוקענ זיא עכלעוו ,ןיטעג עשילמיה ַא רהיא ןיא העז ךיא סָאד

 רהיא טָאה ,ןעמיקעגוצ זנוא וצ זיא איז סכַא .טסיורט ןוא ףליה ןעגניירב וצ רימ -
 .דניירפ ןייז ןופ ףאלקש ַא ןיב ךיא סָאד ,ךארּפש ןייז ןיא טנָאזעג רהיא וצ רעטָאּפ
 עמונעג ךיילנ טָאה איז .טאלאפ ןעמהענ ליו ךיא טָאד ןוא ימאמ טוװַאנרַא םעד
 רעכלעװ ןופ ,ךַארּפש רעטשימעג רעד ןיא טנערפעג ךיילג ךימ טָאה ןוא טרָאװ סָאד
 ,סוא טינ ףימ ןעל ךיא םורָאװ ןוא ןאמלעדַא ןא ןיב ךיא םיוא ,טדערעג בָאה ךיא
 איז סָאד וא ,טפיוקענסױא ןױש ךימ בָאה ףיא סָאד ,טרעפטנעעג רהיא בָאה ךיא

 ןיימ ןופ עמוס רעד ןופ ףימ  ףיוא טנעלעג טאה ררעה ןיימ חטרעוו ןעמלעװ ןהעז ןעק

 לָאצ טרעדנוה ןהעצפופ ןעלהָאצעב טװסעג םהיא בָאװ ףיא ןעד ,רלענױעל
 ,םינַאט

 ,טנאזעג איז טָאה ",רעטָאפ ןיימ וצ טרעהעג טסלָאװ אור ןעוו ,גיטפאהרהַא:ו}

 ,לעיפ יא לָאמ ייוצ ריפ ןעזָאלצנעװא םינ ךיד ;ןעהטַארעג םהיא ךיא טלָאװש
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 עמירָא ריפ ןָא ְךייַא טלעטש רהיא ןוא ןעניל רעמיא זנוא טגָאז ןעטסירק רהיא ןעד
 : .ןערַאנוצבָא ןענירומ זנוא םוא טייפ

 ןררעה ןיימ רעבָאא ,טרעפטנעעג ףיא בָאה ?!ןייז ךילנעמ לָאמ א ןעק סָאד;
 רעד ןיא ןעדעי ןעגעג יירט ןעלדנַאה רעמיא לטװ ךיא ןוא ,יירט ןעוועג ךיא ןיִּב

 | ".טלעוו
 ,טנערפעג איז טָאה *? ןעזיײרבָא ןעד ַאוד טסעוװ ןעוו,

 טעװ סָאװ ,ףיש סעשיזיוצנַארפ א ָאד רעיה זיא סע ןעד ,ןעגרָאמ קנעד ךיא,

 *ןעפישוצנייַא ךימ ךיא קנעד ןעזייז ףיוא ןוא ןהענבָא ןענרָאמ
 ןעטרַאװ טסלָאז אוד סָאד ,טגָאזטנ איז טָאה ?!רעסעּב ןייז טינ סע טלָאװ;

 ןענייז עכלעוו ,ןעזיוצנַארפ איד וצ ןעױרטוצנָא ךיז רערייש ישיכאּפש ,וט ףיש ַא ףיוא

 *,ףילדניירפ טינ ךייַא

 ,טגָאז ןעמ סָאװ ,גיטכיר זיא סע וליפא ןעוו} ;טרעפטנעעג ךיא בָאה *ןיינ;

 ,'עטרַאװ טינ ףיורעד ךָאד ךיא ליוו ,סנעוורעטנוא ךיז טניפענ ףיש סעשינאּפש ַא זַא
 ןיימ ןיא ןעלייַא וצ רעדעיװ גנַאקרעּפ ןיימ ,ןעזײרוצבָא ןעגרָאמ רערעכיז זיא סע ןעד

 זיא ,רעייהט ױזַא רימ ןענייז עכלעוו ,ענינעי איד ןופ סמרָא איד ןיא ןוא דנַאלרעטָאפ

 געמ איז ,טייהנעגעלעג ערעטעּפש ןייק ףיוא ןעטרַאװ טינ ליוו ךיא סָאד .,סיורנ יוזא

 *,טינ איוו ןייז יז

 ",טעהטארייהרעפ דנַאלרעטָאפ רעד ןיא ,סױא טהעז סע איו ,טסיב אוד;

 **? יורפ ןייד ןהעז וצ רעדעיװ טסקנעב אוד ןוא,, ,ַאדיאָארָאצ טנָאזעג טָאה

 ךיילנ ,ןעבעגענ טרָאװ ןיימ בָאה ךיא רעבָאק ;טרעפטנעעג ךיא בָאה ,ןיינ;

 * ןעהטארייהרעפ וצ ךימ ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ

 ייל טרָאװ ןייד ןעבענעג טסָאה אוד רעכלעװ ,ענהעש ַא יורפ איד זיא ןוא,

 .ַאדיאָארָאצ טנערפענ טָאה

 וצ גידריו איז ןוא ןעגָאז וצ טייהרהאװ איד ריד םוא ,ךיא סָאד ,ןהעש ױזַא;

 *,ריד וצ ךילנהע רהעז זיא איז סָאד איו ,ןענָאז טינ רהעמ ריד ןעק ,ןעביול

 : טגָאזענ טָאה ןוא ךילצרעה רהעז טכאלעג םעד רעביא טָאה רעטָאפ רהיא,

 רעטכָאט ןיימ סלַא רענהעש ןעד  ;ןייז ןהעש רהעז איז זומ ןאד ,טסירק ,הַאללַא ייבא

 ןעזומ טסעוו אוד ןוא טוג רָאנ איז טכַארטעב ,דנַאל ןעצנַאנ ןעזיד ןיא טינ ענייק זיא

 *,רעביא טינ ביירט ךיא סָאד ,ןעבענוצ
 רעזנוא ןעזעוועג רעטָאּפ ס'אדיאַארָאצ זיא ךערּפשעג ןעצנאנ ןעזיד ייּב טעמכ,

 ןייז איו רעניפיולעג טנעקעג ךארּפש עטשימענ איד טָאה רע לייװ ,רעשטעמלָאד

 ךָאד אז טָאה ןענאטשרעפ ךױא ךארּפש עזיד טָאה איז להָאװבֶא ;רעטכָאט
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 רנעּההעוו .רעטרעוו ךרוד סלַא סנעכייצ ךרוד רהעמ ןעכַאמ ךילדנעטשרעפ ךיז טזומענ

 ןעפיוק וצ ןעמוקעג ןירומ ַא זיא ,סנעי ןוא סָאד רעביא טדערעג ץלַא ךָאנ ןעבָאה רימ
 "טנרעבירעה ןעבָאה ןעקרעט רעיפ סָאד ,ןענָאז וצ ןררעה ןייז םוא ,יירשיעג ַא טימ

 עניטייצנוא ןוא עגיטייצ ןעסירעגבָא ןטבָאה ןוא ןעטרָאנ ןופ דנַאװ רעד רעביא ןעגנורּפש
 ןעבָאה ןענירומ איד ןעד ,ןעקָארשרע ךיז ןעבָאה אדיאָארָאצ ןוא רעטלַא רעד ,טכורפ
 ןענייז עכלעוו ,ןעטאדלָאס איד רַאפ טּפיוהרעביא ןוא ןעקרעט איד אפ ארומ רהעז

 ,רעדירב עשינירומ ערעייז ןענענ ףערפ ױזַא ךיז ןעמהענעב א טמעשרעפנוא ױזַא

 טָאה ?,רעטכָאט ןיימ ,רעמיצ ןייד ןיא הענ , ,ןעפַאלקש ערעייז ןעוועג ןעטלָאװ יז איו
 עזיד טימ ןערעוװ גיטרעפ לעװ ךיא זיב ,ןייֵא ךיד סעילש ןוא, ,רעטלא רעד טגָאזעג

 ךיד לָאז הֵאללֲא ;טָאנ טימ הענ וא טַאלַאס ןייד םהענ ,טסירק ,אוד ןוא ,דניה

 *ךנַאלרעטָאפ ןייד ןיא ןערתיפ ךילקילנ

 איד ןעגָאװצנעװא ןעננַאנעג זיא רע ןוא טגיינרעפ םהיא ראפ ךימ בָאה ךיני;

 ןעמונעג טסרמוקכ טָאה איז  ,ןײלַא ןַאדיאָארָאצ טימ ןעזָאלעג ךימ טָאה ןוא ;עקרעט

 "רעפ רע ןיא םיױק רעבָא ,ןעסייהעג רהיא טָאה רעטָאפ רהיא ןיהואוו | ,ןידא ןהענ .

 "קירוצ רימ וצ ךיז איז טָאה ,ןעטרָאג ןופ רעמיױב איד רעטניה ןערָאװעג ןעדנואווש

 טסירק ,יכ עמ א ט :ןענױא איד ןיא ןערערהט טימ טגָאזעג א טרהעקעג

 "ל נעװַא וטסהעג ,טסירק ,נעװַא אוד טטהעג ,טסײה סעכלעװ ?;יכעמַאט

 ןיק ריפ רעבָא ,טרעפטנעענ ךיא בָאה *;נעֹוַא הענ ךיא ,םַאדַאמ ,עיק

 ךיד קערש ןוא (נָאטיײרפ) אמושזד ןעטסכענ םעד ךימ טרַאװרע .ךיד ןהֶָא טינ לַאפ

 ןופ דנַאל םעד ךָאנ סיוועג ץנַאנ ןעהעג רימ ןעד ,ןעמוק זנוא טסהעז אוד ןעוו ,םינ

 * .ןעטסירק איד

 ןעמָאקלָאפ ךימ לָאז איז סָאד ,ןעקירדוצסיוא ױזַא טחימעב ףךימ באה ךיא}
 "ענג ןיא ןוא זלעה ןיימ םורעה םרָא רהיא טהערדענמורעה טאה איז ןוא ןהעטשרעפ

 זנוא ריפ ךיז טלָאװ רעכלעוו ,לאפוצ ַא ךרוד ,זיוח םעד וצ טירט עכַאװש טימ ןעגנַאג
 ,טלָאװעגנ סרעדנַא טינ סע טלָאװ לעמיה רעד ןעוו ,ךילקילגנוא רהעז ןעזאלעגסיוא
 טנָאיעגסױרעה ןעקרעט איד טאה רע איו םעד ךָאנ קירוצ ןעמוקעג רעטָאּפ רהיא זיא
 רעבָא ןעבאה רימ .ןעננאגעג עדייב ױזַא ןענייז רימ סלַא טשארדעביא זנוא טאה ןוא

 ןעוועג זיא אדיאָארָאצ ןוא ,ןעהעזענ זנוא טאה רע סָאד ,טשרעמעב גונטג גיטייצ ךָאד

 ןעװעג ךָאנ זיא רעכלטװ ,םרָא רהיא טאה איז סָאד ,דנַאטשרעּפ ן'ייב לעיפ ױזַא
 רעטסעפ ךָאנ ךימ טאה איז ןרעדנָאז ,ןעניוצעגקייװצ טינ ךָאנ ,זלַאה ןיימ םורעה

 ערהיא ןעקניז ןעזָאלעג ןוא םסורב ןיימ ףיוא ּפָאק רהיא טנהעלעג טאה ,ןעמונעגמורעה
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 איו ױזַא ,טלעטשענ ךימ באה ךיא ןוא גיטכעמנוא ןעוועג טלָאװ איז איו ױזַא ,סיפ

 ענימ ןיא ןעטלַאה וצ איז טניהטיונעגנ ןעוענ עדנעטשמוא איד ךרוד טלָאװ ךיא

 ןעהעזעג רעטכָאט ןייז טאה רע סלַא ןוא ןעּפָאלענוצ נילייא זיא רעטָאפ רהיא ,סמרָא

 םהיא טאה איז סלַא ,טלהעפ רהיא סָאװ ,טגערפענ רע טאה ,דנַאטשוצ אזַא ןיא

 רעג גיטבעמנוא סיװעג ץנאנ זיא איז : טנָאזעג רע טאה ,רעפטנע ןייק ןעבעגענ טינ

 . טאה רע *,ןעטרָאנ ןיא ןעמוקעגניירעה ןענייז סָאװ ,דניה עזיד ראפ קערש ןופ ןערָאװ
 ,טסורּב ןייז ףױא טנעלעג איז טאה ןוא סמרָא עניימ ןופ ןעמונעגסיורעה ןַאד איז

 לופ ןעווענ ָךָאנ ןענייז עבלעוו ,ןעגיוא איד טנעפעטנ ַאדיאָארָאצ טאה ץפיז א טימ
 ,טסירק ,חעג ;יב עמ ַא ,טסירק יב עמ ַא4 : טגָאזעג טאה ןוא ,ןערערהט טימ

 | | *"! העט

 .םורָאװ} ,רעטָאפ רהיא טגָאזעג טאה *,רעטכָאט ןייט ,סױא טינ טבַאמ סע,

 ןעקרעט איד ןוא ןָאהטעג טינ זייּב ןייק ריד ְךָאו טאה רע ,ןהענ טסירק רעד לָאז

 ךיד אוד טסאה ַאד ןעד ,ןעּבָאה וצ ארומ סָאװ טינ טסָאה אוד ,ָאטינ ןיוש ןענייז

 ןופ ,ןיהַא ןעגנַאגעגנעװא ןיש ןענייז ןעקרעט איד ןוא ןעקערש וצ ןעמעוו רַאפ טינ

 *.ןעמוקעג ןענייז יז ןענַאװ

 .ףיא באה ",טסקנעד אוד איו ,ררעה ןיימ ,ןעקָארשרע םיווענ איז ןעבָאה איד,

 ךיא ליװ ןהעג לָאז ךיא סָאד ,טגָאז איז איו ױזַא רעבָא, ;רעטָאּפ רהיא וצ טגָאזעג

 טיהנענעלעג ייב ףיא םוק סינּבױלרע ןייד טימ ןוא ,עידַא ,ןעגיטסעלעב טינ איז

 ןעמ ןעק טרָא ןייק ןיא זַא ,טקנעד ררעה ןיימ ןעד ,ןעמהענ וצ טַאלַאפ םוא רעדע

 ",ָאד איו טאלַאס ןרעסעב ןייק ןענירק טינ

 ןעדע ;טארומ ישודַאה טרעפטנעענ טאה ",טסליו אוד איװ טּפָא ױזַא םוק;

 טייהנעדעירפוצנוא ןייק רעדירב עכילטסירק ענייד א ךיד ןענעג טאה רעטכָאט ןיימ

 איד בעילוצ ןהעג ןעסייהעג רעדעװטנע ךיד טאה איז ןרעדנָאז ,ןעזייוו טלאוועג טינ

 | *,טַאלאס ןייד ןעלמַאז טסלָאז אוד םוא רעדָא ןעקרעט

 סע איו ,ןטגנַאנעג זיא ַאידיאָארָאצ דעישבא ןערייב ןופ ןעמונעג ןַאד באה ךיא

 םעד רעטנוא ןיב ךיא ןוא רעטָאּפ רהיא טימ ןעצרעה ןערעווש ַא טימ ,טניישעג טאה

 טאה ץרעה ןיימ לעיפ איו ןעטרָאג םעד ןעגנַאגענכרוד טָאלאס ןעביילק וצ דיירסיוא

 ןוצ עננענוצ איד ,ננַאננייא ןוא גנאנסיוא ןעדעי טקרעמעג רימ באה ךיא ; טסולגעג

 םעד ךָאנ .ןַאלּפ רעזנוא ןערהיפוצסיוא ןרעגנירגרעפ טנטקעג טאה סָאװ ,סעלַא ןוא זיוה

 טלהעצרע ןעדַארעמאק עניימ ןוא טאנענער םעד באה ןוא ןעגנַאנעגנעװַא ךיא ןיב

 ,עדנוטש איד ןעטראוורעד טנעקעג םיוק באה ךיא ןוא ;טריסַאּפ טאה סָאװ םעלט

 ּײֵמ טאה קיכנ סָאר ןעבלעוו ,ץש םער :טציועב גיסי- ןענעק לָאז ךיא רעבלעוג יא
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 ,ַאריאָארָאצ רעגידריװסנעבעיל וא רענהעש רעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןעטָאבעגנָא

 ךָאנ ,עדנוטש איד ןוא נָאמ רעד ןעמוקענ זיא ךילדנע ןוא ןעננַאנרעּפ זיא טייצ איד

 טגלָאפעג יונענ טָאה רערטדעי איו ױזַא וא ,טקנטבענ סייה ױזַא ןעבָאה רימ רעכלעוו

 זנוא זיא גנונעלרעּביא רעטונ טימ טכאמעג ןעבָאה רימ עכלעוו ,ןעננוטכירנייא איד

 ן'ַאדיאָארַאצ טימ ךערּפשעג ןיימ ךָאנ נָאטײרּפ םעד ,שנואוו ץ'כָאנ ןעגנולעג סעלַא

 טלעטשעגבָא ךיז ,טכַאנ ןערעוװ וצ ןעבױהעגנָא טָאה סע ןעװ ,טַאנענער רעד טָאה

 .טָאה ַאדיאָארָאצ טנהעש איד ןעכלעוו ,ןעטרָאנ םעד ןעבעל טעמכ עקרַאב ןייז טיפ

 ,רערעדור סלא ןעטײברַא וצ טמיטשעב ןעווענ ןענייז עכלעוו ,ןעטסירק איד ,טניואוועב

 .ןעטלאהטב ץענרע טנעהָאנ ןעטרָאד ךיז ןעבָאה ןוא טרָא ן'פיוא ןעוועג ןיוש ןענייז

 טנערבעג ןעבָאה ןוא ןעמוקנָא ןיימ ףיוא דלודעגנוא סיורג טימ טרַאװעג ןעבָאה עכַא יז

 ןעבָאה ייז לייוו ,ייז רַאפ ןענעלעג זיא סעכלעוו ,ףיש סָאד ןעלַאפעב וצ עדרעינעב טימ
 טדערעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא טאנענער רעד סָאד ,ןַאלּפ רעזנוא ןופ טסואוועג טינ רָאנ

 נידנעמהענוצ ןעיירפעב ךיז ןעלעו ייז סָאד ,טניימענ ןעכָאה יז ןרעדנָאז ,זנוא טימ

 ךיא סלַא ,טייל"ספיש עשינירומ איד גידנענענרהסיױא ןוא דלאװנ טימ ףיש סָאד

 עלַא ןעמוסעגסיורעה ךיוא ןענייז ,ןערארטמאק עניימ ראפ ןעזעיוועב טצעי ךימ בָאה

 ןעבָאה ןוא ןטלקניוו ערעייז ןופ ןעהעזרעד זנוא ןעבָאה יז איו דלַאב ױזַא ,ערעדנַא

 ןעװעג טייצ רעזיד ייב ןיוש זיא רעױהטיטדָאטש סָאד ,זנוא םימ טגינייארעפ ךיז

 סלא .,ןעשנעמ ןייק ןהעז וצ ןעוועג טינ ןיוש זיא טייצ רעצנַאנ רעד ןיא ןוא ןעפָאקשעג

 ,ערעדנַא איד טימ טנייא טנעלרעּביא זנוא רימ ןעבָאה ,ןעמאזצ ןעוועג ןענייז רימ

 איד ןעלאפעב ןעלָאז רימ רעדָא ץאדיאָארָאצ ןעמהענ ןהעג ךיילנ ןעכָאז רימ בוא

 ,עקראב רעד ףױא רערעדור סלַא טנעידעג ןעבָאה עכלעו ,,ןטנירומ עשינירַאגַאט

 והא טאנענער רעזנוא ןעמוקעגנָא ןיא ,ןעהטארעב ךָאנ זנוא ןעבָאה רימ דנערהעוו

 לייוו ,קילבנעניוא םעד ןעצונעב רימ ןוא בא ןעהעיצ רימ םורָאװ ,טנערפעג זנוא טָאה

 ןעוועג ןענייז עגירעביא איד ןוא ןטפָאלשעג ןעבָאה עטייל ענייז ןופ עטסרהעמ איד

 - "נוא ןעוועג ןענייז רימ סָאװ ןיא ,טלהעצרע םהיא ןעבָאה רימ .טרעמיקעגנוא ץנַאג

 סָאד ןעמהענוצ רימ ןעזומ סעלַא רַאּפ רעהירפ סאד ,טנָאזעג טָאה רע ןוא ,גיסיפש

 ןַאד ןוא ,ןטרעװ טרהיפטנסיוא רהַאפענ ןהָא ןוא טכייל רהעז ןעק סָאד סָאװ ,ףיש

 .יערָאװעג ןעלעפענ זנוא זיא הטַאר ןייז ,ן'אדיאָארָאצ ןעמהענ ןהעג ןענעק רימ ןעלעוו

 ןעגנַאגעג עדנַאמָאק ןייז רעטנוא רימ ןענייז ,טייצ ןייק רהעמ גידנערטילרעפ טינ ןוא

 רעד טימ ױרָאב ץפיוא ןעגנרּפשענפױרעה רעטסרע רעד ןיא ןיײלַא רע ;ףיש םוצ

 יז לָאז ךיײא ןופ רעניק, !שיּבארַא ןיא ןעירשענסױא טָאה ןוא דנאה ןיא לעבעז

 ;לייוורטד ?!ןערעװ טעטדױטעג ךילקילכגעגיוא טינ ליוו רע ןעוו ,טרָא ןופ ןערמיר טיי
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 ןעבָאה עבלעוו ,ןענירומ איד ,ףיש ןופ דרָאב ץפיוא ןעטסירק טלַא ןעמוקעגנָא ןענייז
 עכלעזַא טרעהענ ןעבָאה יז סלא ,השעמ"תעשב ןעבָאװ ,הטומ לעיפ טאהעג טשינ
 עכלעוו ,ןעפַאװ איד וצ ןעמהענ וצ ךיז טכַאדעג טינ ,ןררעה"ספיש רעייז ןופ םירוּבד
 גירנעגייווש ןעזאלעג ךיז ןעבָאה יז ןרעדנָאז ,טינרָאג רעדָא גינעו טָאהעג ןעבָאה יז

 יז ןעמ טָאה םעד ייב ןוא לענש רהעז ןעהעשעג זיא םָאװ ; ןעטסירק איד ןופ ןעדניב
 .ןעטדיוט יז ןעמ טעװ סּפיּפ ןייא ןָאהט רָאנ ןעלעוו יז ןעו סָאד טעשַארטסענ

 ;ופ טפלעה איד א טרעכיזרעפ ייז טימ ךיז ןעבָאה ריס איו דלאב יױזַא,

 ,עטייל עגירביא איד ,רימ ןענייז ,ךַאװ סלַא ןעבעילּבעג יי? ןעבעל ןענייז עטייל ערעזנוא
 .ופ ןעמרָאנ םעד וצ ,טַאגענער םעד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ןעננַאנעג רעדעיװ

 ןופ ריהט איד ןעבָאה רימ סָאד ,ךילקיײו ױזַא ןעוועג ןענייז רימ .טַארומ ישזדאה

 רענייק ןוא זיוה םוצ זיב ןעמוקענ ליטש ץינאג ןענייז רימ ןוא ,טנעפעעג טבייל ןעטרָאג

 ַא יב טעטרַאװרע זנוא טָאה ַאדיאַארָאצ :טהעש איד ,טקרעמעב טינ זנוא טָאה

 איז טָאה ,ןעשנעמ ןופ טירט טרעהעג טָאה איז איו דלַאב ױזַא ןוא ,רעטסנעפ

 טסײה סָאד ,ינַארַאצינ ןענײז רימ בױא ,עמיטש רעזײל ַא טימ טנערפעג

 .ןעמוקוצרעטנורעה ןעטעבעג איז בָאה וא עי זא ,טרעפטנעעג בָאה ךיא ,ןעטסירק

 ; קילבנענױא ןייא תויהש ןייק טכַאמעג טינ איז טָאה ,טנעקרעד ךימ טָאה איז סלַא
 ,טנעפטעג טָאה ,טרָאװ ןייק גידנרעפטנע טינ רימ ןהעגוצבָארעה טלייַאטנ ךיז טָאה איז

 ,טעריילקעג ךייר ןוא ןהעש ױזַא ןעזעיוועב ןעמעלַא זנוא רַאפ יז טָאה ןוא ריהט איד
 אז בָאה ךיא איװ דלַאב ױזַא ,ןרעדליש וצ דנַאטש ןיא טינ סע ןיב ךיא סָאד

 ,סיק ַא ןעבענעג איז בָאה ןוא דנעה ערהיא ןופ ענייא ןעמונעגנָא ךיא בָאה ,טקילברע

 איד ןוא ,עניבלעז סָאד ןָאהטענ ךיוא ןעבָאה ןעדַארעמַאק עניימ ןוא טָאנענער רעד ןוא

 "בָאנ זנוא סע ןעבָאה ,טסואוועג טינ סינמייהעג רעזנוא ןופ ןעבָאה עכלעוו ,ענירביא

 איז ןוא ןערהערעפ טלָאװעג איז ןעבָאה רימ איו ןעהעזעגסױא טָאה סע ;ןָאהטענ

 רעד ןיא טנערפעג איז טָאה טָאנענער רעד ,ןירעיירפעב רעזנוא סלַא ןענעקרענא

 =נעטרַאנ םעד ןיא ָאד ךיוא זיא רעטָאפ רהיא בא ,(שיבַארַא) ךַארּפש רעשינירומ

 "זיוה

 *,טפָאלש רע רעבָא} ,טגָאזעג איז טָאה *,עיא

 ןוא םהיא ןוא, ,טאגענער רעד טנערפעג טָאה ",ןעקעוו טינ םהיא רימ ןעלָאז,

 **? ןעמהטנטימ ,ךיז ייב טָאה רע סָאװ ,ןעכאז"חטרעוו טלא

 ,ןערהיר טינ לֵאפ :ייק ריפ ןעמ ףרַאד רעטָאּפ ןיימ,, ,טנָאזעג איז שאה "יג;
 מימ םהענ ךיא סָאװ רעסיוא טשינ רָאנ רהעמ ןיוש ךיז טניפטנ זוה ןעזיד .ןיא ןּוא |
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 רָאנ טרַאװ .ךילקילג ןוא ךייר ןעכַאמ וצ ןעמעלא ךייא םוא ,גונעג ןייז טטוװ סָאד ןוא

 *.ןהעז ןיילַא רהיא טעוו ,עלייוו ןייא ךָאנ

 ןעכַאמ וצ אז ןעטעבענ זנוא טָאה ןוא ןעננַאנעגפיורעה רעדעיװ ןאד זיא איז,
 בָאה ךיא ,ןערהעקקירוצ דלָאב ךיז טעװ איז סָאד ,טגָאזעג טָאה ןוא ,שיורעג ןייק

 "ענג רימ סע טָאה רע ,טדערעג רהיא טימ טָאה רע סָאװ ,טַאנענער םעד טנערפעג

 .ןעלעפעג טינ לָאז רזיא סָאװ ןָאהט וצ טשינרָאנ ןעטעּבענ םהיא בָאה ךיא ןוא ,טנָאי

 ןעוװענ זיא סעכלעוו ,דלָאנ טימ לופ עלעטסעק ַא טימ קירוצ ןעמוקעגסיורעה זיא איו

 ןעזיד ןיא טָאה קילגנוא םוצ ,ןענַארט טנעקעג םיוק סע טָאה איז סָאד ,רעווש ױזַא
 שיורעג סָאד טרעהרעד טָאה ןוא רעטָאפ ס'ַאדיאָארָאצ טּפאכעגפיוא ךיז קילבנעגיוא

 ירעד ךיילנ רע טָאה רעטסנעפ םוצ ןעננאנעגוצ זיא רע סלַא ןוא ;ןעטרָאג םעד ןיא

 טָאה ןוא ,ןעטסירק ןעוועג ןענייז ,ןעטרָאג ןיא ןעוועג ןענייז עבלעוו ,עלַא סָאד ,טנויק

 .ןעטסירק ,ןעטסירקא 3 שיבַארַא ןיא לוק ןעכיוה ץפיוא ןעפור וצ זנוא וצ ןעגנַאפעגנַא

 ; טבאמענ טשימוצ ןוא ןעקָארשרעד ןעמעלַא זנוא טָאה יירשעג ןייז .*1 םיבנג ,םיבנג
 עבָאה רימ רעכלעוו ןיא ,רהָאפעג איד ןעהעזעג טָאה רעכלעוו ,טַאגענער רעד רעבָא

 לָאז סע רעדייא ,ךַאז רעד וצ עדנע ןַא ןעכַאמ וצ ןעוועג זיא סע גיהטיונ איו ןוא ,טבעוושעג

 - איר ףױא ןעגנורּפשעגטױרעה זנוא .ןופ ענינייא םימ דניוװשענ זיא ,םרַאל ַא ןערעוו

 יַאפענ גיטכעמנוא זיא עכלעוו ,ץַאדיאָארָאצ ייב ןעבעילבענ ןיב ךיא דנערהעוו ,ּפערט

 טפאהבעל ױזַא ןעגגַאנעג ןענייז רעפלעה טנייז ןוא טַאגענער רעד ,סמרָא עניימ ןיא ןעל

 ישזדַאה טימ ןעמוקענרעטנורעה ןעטונימ עגינייא ןיא ןענייז יז סָאד ,טײברַא רעד וצ

 ,ליומ ןיא ךוט ַא טּפָאטשעגניײרעה ןוא דנעה איד ןעדנובעג ןעבָאה יז ןעכלעוו ,טַארומ

 ,םהיא גידנעשַארטס יײברעד ,טרָאװ ןייק ןעדער טנעקענ טינ טָאה רע סָאד ,ױזַא

 םהיא יז ןעלעוו ,ןעזָאלסיױרעה ךיז ןופ טעװ רע ןעכלעוו ,סּפיּפ ןעטסרע םעד ייב סַאד

 איד טקעדעב איז טָאה ,טקילברע םהיא טָאה רעטכָאט ןייז סלַא  ,ןענניירבמוא
 טָאה רע סכַא ,ןעוועג רעבָא זיא רעטָאפ רהיא ;ןהעז וצ טינ םהיא םוא ,ןעניוא

 ן'טימ ןיא איז סָאר ,טסואוועג טינ טָאה רע לייוו ,ןעקָארשרעד רהעז ,טנעקרעד איז
 ,דנעה ערעזנוא ןיא ןעוועג ןעליוו ןעטונ

 ןעבָאה רימ ןוא טייצ ןייק ןערעילרעפ טרָאטעג טינ רימ ןעבָאה רעבָא טצעיא

 ערעזנוא ואוו ,עקרַאב רעזנוא וצ טנעקעג ןעבָאה רימ איו לענש ױזַא טלײַאעג זנוא
 טאהעג ארומ ןעבָאה יז ?ייוו ,דלודעגנוא טימ טרָאװעג זנוא ףיוא ןיוש ןעבָאה ןעדַארעמַאק

 טכַאנ ןעטימ רענייז ַא ייווצ םיוק ןעווענ ןיא סע ,ןעהעשעג סעּפע זיא זנוא טימ סָאד
 ךיילג ןעמ טָאה רעטָאפ ס'ַאדיאָארָאצ .,ףיש ן'פיוא ןעוועג עלַא ןענייז רימ סלַא

 ,ליױמ ןופ ךוט סָאד ןעמונעגסיורעה ןוא דנעה איד ןופ ןעדנַאב איד ןעמונענבָארעה
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 ןעזָאל וצ .טינ ךיז ןופ ןעסייהענ לָאמ א ךָאנ םוויא טָאה טַאנענער רעד איו םעד ךָאנ

 רעטכָאט ןייז ןעהעזענ טָאה רע םלַא ,בעיַּל םהיא זיא ןעבעל ןייז ןעוו ,סּפיּפ ןייק ןערעה

 טּפױהרעביא ,ןרעמָאי וצ דנעסיירצרעה ןעבױהעגנָא רע טָאה ,ףיש ןופ דרָאב ן'פיוא

 ןוא ,סמרָא עניימ ןיא ןעסָאלשעג טסעפ ךיז טאה איז סאד ,ןעהעזעג טָאה רע ןעוו
 { ךיז גידנערהטוו טינ ןוא ךיז גידנעגָאלקעב טינ ,ןענָארטרעּפ גיהור סע טאה איז סאד

 טינ לָאז טאגענער רעד סאד ,טכרופ סא ,ליטש ןעניושעג ךָאד רעבָא טאה רע

 ַאדיאָארָאצ סלַא ,טעשַארטסעג לָאמ עכילטע סהיא טאה רע סָאװ םאד ןעליפרע

 ,סרעדור איד ןעזָאלרעדנאנרעפ ןעמהענ טלָאװענ ןעבאה רימ סאד ,ןעהעזעג טאה

 ףיש ן'פיוא זנוא ייב ןענופעג ךיז טאה רעטָאפ רהיא ךױא רָאנ איז רָאנ טינ םאד

 םעד ךרוד ךימ איז טאה ,ןעדנובענ ןעוועג ןענייז עטייל"ספיש עשינירומ איד סאד ןוא
 רעטָאפ ןערהיא ןוא ןענירומ .איד ןעזָאל וצ זעל בעילוצ רהיא ,ןעטעב ןעזָאלעג טַאנענער

 ,יעזָאלוצוצ רעדייא םי ןיא ןעפרַאװ רעבעיל ךיז טעוװ איז ןעד ,טייהיירפ איד ןעקנעש

 טפַששנעגנַאפעג ןיא ןעּפעלש דלוש רהיא ךרוד ןוא ןעניױא ערהיא רַאפ לָאז ןעמ סאד

 סע טאה טָאגענער רעד .טבעילעג ךילטרעצ רעמיא איז טאה רעכלעוו ,רעטָאפ רהיא

 ןענעג ןעװעג זיא רע רעבָא ;ןענענַאד טאהעג טשינרָאנ באה ךיא ןוא טנָאזענ רימ

 יז ןעלעוו רימ איו דלַאב ױזַא לײװ ,ךיילנ טינ זיא סָאד ןַא ,טנָאזענ מאה רע ;םעד
 טרָאטש רעד ןיא ץא דנַאל םעד ףיוא ךיילנ יז ןעלעוו ,דנַאל סאד ףױא !עזָאלּפױרעה

 טטכייל עגינייא טימ זנוא לָאז ןעמ סאד ,ןעלטימ ןעכוז ןעלעוו ןוא ןערהיױֿפױא ןעמעלַא
 ןעכַאמ ןוא דנאק ן'פיוא ןוא רעסַאװ ן'פיוא געוו םעד ןענעלרעפ ןוא ןעגָאיכָאנ ךַאלּפיש

 ןענָאלשעגרָאפ רע טאה ןעגעגַאד .ןעהערדסיורעה ןטנעק טינ זנוא ןעלָאז רימ סאד

 ףױא ןעמוקנָא ןעלעװ רימ איװ דלַאב ױזַא טייהיירפ איד ןעבענ וצ ןטנירומ איד

 יָאצ ךיוא ןוא טמימשענוצ עקא רימ ןעבאה גאלשרָאפ ןעזיד וצ ,דנאל םעכילטסירק
 םורַאװ ,ךַאזרוא איד טרעלקרע רהיא טאה ןעמ סלַא ,ןעדעירפוצ ןעועג זיא אדיאָאר

 עגנוי עגיטפערק ערעזנוא ,טרָא ץפיוא ךייקנ טליפרע םינ שנואוו רהיא טאה ןעמ

 גידנטדנעוו ןיא ןרעדור איד וצ ףיורעה טייקרעטנומ ןוא דיירפ רעליטש טיט ןענייז טייל '

 ,ַאקרָאללַאמ ךָאנ ףיש סאד טרעייטשענ רימ ןעבאה ןעצרעה ןעצנַאג ןופ טָאנ וצ ףיז
 רעד איו יוזא ,ןעטסטנעהעג םַא ןעועג זנוא וצ ןענייז ןענזניא עשירָאגלעב איד לייוו

 לעסיב א ןעװעג זיא םי רעד ןוא טײז-דרָאנ רעד וצ לעסיב א ןעגנַאגעג זיא דניו

 ןוא ַאקרָאללַאמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ךיילנ ןהענ טנעסעג טינ ײמ ןעבאה = ,גיהורנוא

 סאד ,ןַארָא ןופ דנענעג רעד ךאנ רעסַאװ ןופ גערב ץ'ייב ןרעייטש טזומענ ןעבאה רימ
 טעװ ועמ סאד ,טַאהעג ארומ ןעבאה רימ לייוו ,םהענעגנַאנוא רהעז ןעוועג זנוא זיא
 ןעכיימ גיצכעז ךרע ןַא גערב ן'ייב ןעגעלעג זיא רעכלעוו ,לעגראפ ייא עקטרשנז יגוא
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 ערַאַאװ טימ ןעמוק עכלעוו ,ןעפיש איד ןופ סנייא ןענגטנעב וצ רעדָא ,רעישזלַא ןֹופ

 טינ רָאנ ןעטלָאװ זנוא ןטװ ,ערעטצע2 איד טימ רימ ןעטלָאװ ךָאד ; ןאוטעט ןופ
 ריפ ןעטלַאהעג זנוא ןעבאה רימ לייוו ,ןעמוקענ טכערוצ ,,ןעפישיגנאפ ןייק ןענגענעב

 טימ ,ףיש ַא ןעמהענוצוצ וליפַא רָאנ ,ןענָאלש וצ ךיז ייז טימ רָאנ טינ ,גונעג קרַאטש

 ,רערעכיז א רעמעווקעב ןעצטזטרָאפ עזייר רעזנוא טנעקעג ןעטלָאװ רימ ןעכלעוו

 איז לייוו ,טסורב ןיימ ףױוא טכיזענ רהיא טנהעלעג סגעוורעטנוא טאה ַאדיאָארָאצ
 רהיא ןופ טפָא בָאה ךיא ןוא ,ןעקילב ס'רעטָאפ רהיא ןעגָארטרעּפ טנעקעג טינ טאה
 | -  ,ףליה וצ ןעירַאמ ַאלעל טּפור .איז איו טרעהעג

 רימ ןעבאה ןעליימ גיסיירד רהעפעגנוא ןערהָאּפעגבָא ןעווענ ןענייז רימ סלַא;

 טייוו ןעסָאשינעטקיב יירד םיוק ןעוועג ןענייז רימ סאד ,ןעהעזרעד גָאט ףיוא ןענינעב

 זיא סע רעכלעוו ןיא ,דנענענ עטסוּפ א ןעהעזענ זנוא רַאפ ןעבאה רימ ,רנאל ןופ
 ןוֿפ ןעבאה רימ ;ןעקעדטנע ןענעק זנא לָאז סָאװ ,ןהעז וצ ןעװעג טינ םענייק

 זיא רעסַאװ סאד לײװ ,דנַאל ןופ רעטייוו טרעדורעג ןעטפערק עלַא טימ ןענעווטסעד

 ,םי םיניא ןעליימ ייווצ ןערהָאפעגנייא ןעּבאה רימ איוו םעד ךָאנ ,רעגיהור ןערָאװעג
 "רעביא ערעדנַא איד ענייא ךיז ןעלָאז עטייל-ספיש ערעזנוא זַא ,טלָאװעג רימ ןעבאה

 ןעוועג ןענייז רימ לייוו ,ןעסע וצ ןעבָאה טייצ לָאז רערעדעי םוא ,ןרעדור ן'ייב ןעטייכ

 טלָאװעג טינ טאה ײז ופ רטניק ךָאד ;טנרָאזעב ךייר ןעלטימ"סנעבעל טימ

 עכלעוו ,איד ןעבעג ןעסע רָאנ לָאז ןעמ ,טגָאזעג ןעבאה יז ; רערור איר ןעזָאלרעפ

 יז ןעבאה רימ .טגָאזענ יז ןעבָאה ,ןעּהור וצ טייצ איד טינ זיא טצעי  ;םינ ןרעדור

 ַא ןעביוהרע ךיז טאה ,רעבָא ,םעד ךָאנ דלַאב ;ןעליוו רעייז ךָאנ ןעלדנַאה ןעזָאלעג

 סרעדור איד ןעמונעגנייא ןעבָאה ,ןעקנעז איד ןעגױצעגנָא ןעבאה רימ ,דניוו רעשירפ

 ךָאנ ,ןעפלעה טנעקענ טינ סרעדנַא ךיז ןעבָאה רימ לייוו ,טרעיײטשעג ןעבָאה רימ ןוא

 עדנוטש ןייא ןיא ןענייז רימ סאד ,לענש ױזַא טלענעזעג ןעבאה רימ ,ןַארָא טרָא םעד

 רימ -- ךַאז ןייא רַאפ טָאהעג ארומ רָאנ ןעבאה רימ ןוא ןטליימ טבא ןערהָאֿפעגנײַא

 ןענירומ רענירָאנַאט ערעזנוא ןעבאה רימ .רעביור'םי ןייק ןעפערטנָא טינ ןעלָאז

 ןעכַאמ טינ יז ןעליוו רימ סָאר ,טגָאזעג ייז טאה טאנענער רעד ןוא ןעסע וצ ןעבעגעג

 עניבלעז סאד ,יירפ ןעזָאלטױרעה טייהנעגעלעג רעטסרע רעד יב רָאנ ,ןעפַאלקש ריפ

 ; טרעפטנעענ זנוא טאָה רע רעבָא ,רעטָאפ ס'אדיאָארָאצ טרעכיזרעפ ףױא רימ ןעבאה

 ךָאד ךיא ןיב ,סעטונ סעּפע ןעטרַאװרע ןענעק ןעטסירק ךייא ןופ וכיפא לָאז ךיא ןעווע

 איד ןעקנעש רימ טעװ רהיא זא ,ןעדליבנייַא ןענעק רימ לָאז ףיא סאד ,רָאנ ָאזַא טינ
 ריס ןיס (טייהיירפ איד) איז טריקיזיר טינ סיוועג ףךייַא טלָאװ רהיא ןעד ,טייהיירפ

 גידנעסיוו טּפױהרעביא ,קירוצ ןעבעגוצנעווא רעדעיװ רימ איז םוא רָאנ ןעמהעגוצגעווא
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 רהיא ןעוו ,עי .ןעמוקעב איז ריפ טנעק רהיא רלעניזעל לעיפ איו ץוא ןיב ךיא רעװ
 רהיא סָאװ ,סעלַא ןעבעג ןרעג ךייִא ךיא לעװ ,זײרּפ א ןעמיטשעּב ריפַאד רָאנ טליוו

 רעדָא ,ןעזעלוצסױא רעטכָאט עכילקיגננוא עניימ עזיד ןוא ךימ םוא ,טגנַאלרעּפ

 ןײמ ןופ ליהט רעטסרעיײהט ןוא רעטסערג רעד ןיא איז ןעד ,ןײלַא איז ןיולב
 * .המשנ

 עלַא רימ סאד ,ןענייוו וצ רעטיב ױזַא ןעבױהעגנָא רע טאה רעטרעוו עזיד ייב,
 ןעטלַאהנייַא טנטקעג טינ ךיז טאה ַאדיאָארָאצ ןוא טַאהענ דיילטימ םהיא טימ ןעבאה

 סָאד ,םרהירעג ױזַא ןערָאװעג ןערערהט ענייז ןופ זיא איז ,ןעקוקוצפיורעה םחיא ףיוא

 ןופ ּפמרָא איד ןיא ןעקנוזעג זיא ןוא סמרָא עניימ ןופ ;עסירעגסיורעה ךיז טָאה איז

 ןעבילקערש ַאזַא ןיא ןעכָארבעגסױא ךָאנרעד ןעבאה ערייב יז ןוא ,רעטָאפ רהיא

 ,ןטרטרהט ןופ ןעטלַאהניײַא טנעקעג טינ ךיז ןעבאה זנוא ןופ עכנַאמ סאד ,רעמָאי

 ןוא טצוּפעגסױא ױזַא ןעוועג זיא איז סאד ,ןעהטזעג טָאה רעטָאפ רהיא רעבָא סלַא

 סָאוװ, : ךַארּפש רעייז ףוא טגָאזעג רהיא וצ רע טאה ,ןעלעוורי עלעיפ טימ טרעיצעב

 זנוא טאה קילגנוא עכילקערש סעזיד רעדײא ,דנעבא ןעטכענ ?סָאד טעטיירעכ

 ךיא העז טצעי ןוא רעדיילק עכילזייה ענייד ןיא ןעזָאלרעּפ ךימ אוד טסָאה ,ןעפַארטענ

 ערעכילקילג איד ןיא ןעבענעג ריד עבאה ךיא ןעכלעוו ,ץוּפ ןעטסרעייהט םעד ןיא ָךיִד

 רעדָא ,ןעצוּפ וצ ױזַא ךיד ,טַאהענ טייצ אוד טסָאה ןעו ,טינ העטשרעפ ךיא .נעט

 ןיב ךיא ןעז ;ריס סאד רעלקרע ,וצרעד טכַארבענ ריד טאה החמש א ריפ סָאװ

 ךימ בָאה ךיא סעכלעוו ןיא ,קילגנוא םעד ןענעװ סלַא טניוטשרע רהעמ םעד ןעגטוו

 | *,טצריטשעג

 טגָאזעג טאה ןירומ רעד סָאװ ,סעלַא טצעזרעביא זנוא טאה טָאנענער רעד,

 ,טרָאװ ַא ןרעפטנע וצ םהיא דנַאטש ןיא ןעוועג םינ רעבָא זיא איִז ,רעטכאט ןייז וצ

 ןעבלעוו ןיא ,עלעטסעק סאד טקרעמעב לעקניװ ַא ןיא ךילדנע רעבָא טאה רע סלַא
 "רעביא טאה רע ,טניימענ טאה רע ,סעכלעוו ןוא ,תורצוא ענייז ןעטלַאה טנעלפ רע

 ןערָאװעג רע זיא ,זױהידנַאל ןייז ןיא ךיז טימ ןעמונענטימ טינ ןוא טדָאטש ןיא ןעזָאלעג |

 יא סאד ױזַא איו ,רעטכָאט ןייז טנערפענ טאה רע ןוא ךיז רעסיוא רהעמ ךאנ

 יזיא ןירעד סָאװ ןוא דנעה ערעזנוא ןיא ןעטוקעג

 טהימעב ,  ןרעפטנע וצ םהיא הימ איד טרָאּפשרעּפ רהיא טאה טַאנענער רעד

 ; ןענערפ וצ לעיפ ױזַא רעטכָאט רעיא ,טנָאזעג רע טאה "!ררעה ןיימ ,טינ ףיַא

 טייז .ןרעװ טרעפטנערעפ ןעגַארּפ ערעייא עלַא ןעלעװ טרָאװ ןעגיענייא ןַא טימ
 זנוא טאה עכלעװ ,סע זיא איז סאד ןוא ןיטסירק ַא זיא אדיאָארָאצ סאד ,ןעסיוו

 .טייהיירפ ןיא טלעדנַאװרעפ טפאשנעגנַאפעג רעזנוא ןוא ןעטייק ערעזנוא ןופ טיירפעב
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 .ןעגעוו ,ביולג ךיא יו ,ךיז םלהיפ ןוא טצעי זנוא יז טיילגעב ןעליוו ןעיירפ ן'טימ

 .ןופ רעביא טהעג סָאװ ,רענייא יו ךילקילג יוזא עגאל רהיא ןופ גנורעדנערעפ רעד

 םוצ םנהיג ןופ .ןוא םיתמח-תיחת וצ טדיױט ןופ ,טייקגיטביל וצ סינרעטסגי

 | ..ןרעדןג
 .טגערפעג טָאה "?רעטכָאט ןוימ ,טגָאז ןַאמ רעזעיד סָאװ ,רהאוװ .סָאה זיאע

 .ןירומ רעד
 | .ַאדיאָארָאצ טרעפטנעעג טָאה : ,רהאוו זיא סע ,עיא |

 | טלעופעג ריד ייב טסָאה אוד ןוא ןיטסירק א ןייז ךילקריוז טסליוו אוד ,איוו, :

 ר | | "5 םיאנוש ענייז ןופ דנעה איד ןיא ןעבענוצרעביא רעטָאפ ןייד

 | !םעד ןיא ןיב ךיא רעבָא, ;טרעפטנעעג איז טָאה ",ןיטסירק ַא ןיב ךיא עי, |

 ךיד קנאדעג ןיימ ןעוועג טינ לָאמנייק זיא סע ןעד ,ָאד טסיב וד סָאד ,גידלוש טינ

 .ןיימ | ןעביוהרע וצ רָאנ ןרעדנָאז ,ןָאהט וצ העוו ריד רעדָא ןעזָאלרעפ וצ גיליווחטומ
 י ,"קילג סענעגייא

 ."ָפ רעטכָאט ןיימ ,ןענופעג ןעד וטסָאה קילג סעכלעוו ןוא,}
 יז, ;אדיאָארָאצ טרעפטנעעג טָאה ,"ןעירַאמ אלעל ןענערפ וד טסומ סָאד,! 7
 י ."ףיא סלא ןערהעלקרע ןענעק רעסעב ריד סע טעװ

 "אוו ןיא ןעפרָאװעגנייארעה ךיז רע טָאה טרעהעג סָאד ןירומ רעד טָאה םיוק, |

 - -וילק עטיירב ,עגנאל ענייז ןעוו ,ןערָאװעג ןעקנורטרעד רעכיז טלָאװ רע ןוא ,רעס

 0 רָארָאצ .ןעביוא ןופ רעסַאװ ן'םיוא ןעטלאהעג טינ גנַאֿל טייצ ַא םהיא ןעטלָאװ רעד

 | ןעבעגעג גילייא ךיז ןעבָאה עלַא רימ ןוא ףליה םוא ןעפורעג ?וק 4 פיוא טָאה אדיא

 בלַאה םהיא ןעבָאה ןוא דיילק ןייז יב טקאּפעג) םהיא ןעבָאה ,םהיא וצ גָאי א
 "יוא ןעוועג זיא ַאדיאָארָאצ ,רעסַאוו ם'ןופ ןעגיוצעגסיורעה ןעניז ןהֶא ןוא טדיוט

 יֹוזַא ,רעמָאי ןעקרַאטש ַא ןיא ןעכָארבעגסױא טָאה ןוא ץרעמש רַאפ ךיז רעס

 םעד טימ טנעלעגקעווא םהיא ןעבָאה רימ .,טדיוט ןעוועג ןיוש טלָאװ רע איוו

 - טשרע ןוא ,רעסאוו לעיפ ןעזָאלעגסיורעה ךיז ןופ טָאה רע ,ןעדָאב םוצ טכיזעג

 / ףיז טָאה דניוו רעד ,ךיז וצ ןעמוקעג רעדעיוו רע זיא םורעה ןעדנוטש ייווצ/ יא
 -"-עג ןעבָאה רימ ; גערב םוצ ןעבעירטעגוצ רעדעיוו זנוא טָאה ןוא טהערדעג ןַאד
 - סיִלנ םוצ- .ןעקעטש ןעביילב טינ ןעלָאז רימ םוא תוחכ עלַא טימ ןרעדור טזומ

 ,דנאל ?ייהט ןעגיגרעב םעניילק א רעטניה גוצ-רעּפַאװ ַא טכיירגרעד רימ ןעבָאה
 טסייה סָאוװו . ,א יִמ ו ר או ו א.ק .ןעפורעגנָא .ןעבָאה ןעגירומ .איִד .ןעכלעוו
 . ףעטנוא .ורפ עכילטסירק עזעב איד .ךארּפש רעזנוא ןיא
 - "לעוו בעילוצ ,ַאוװַאק יד .ןעבָארגעב טגעיל ןעטרָאד זא ,עגגָאז 8 טהענ ןענירומ יד
 ' ההיא ףיוא טסייה אוװַאק ןעד ,ןעגנאגעג ןערָאלרעּפ לָאמנייא זיא ןעינַאֿפש רעב

 - כי 0. 8
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 ןעטכעלש ַא ריפ סע ןעטלַאה יז ןוא ;  ןיטסירק ַא אימור ןוא יורפ עזעב ַא דַארּפש
 זעמ טוהט סאד ןוא ,טרָא ןענינרעב ןעזיד ייּב ןרעקנָא וצ סױא טמוק יז ןעוו ,ןמיס
 ײרפ רעזעב ַא ייב ןעוװענ טינ ָאד רעבָא ןענייז רימ ,טניהטיונענ זיא ןעמ ןעוו רָאנ

 ןעשימריטש םעד ןופ טצישעג ןעוועג ןענייז רימ ואוו ,טרָא-סננוטער ןרעביז ַא ןיא רָאנ

 םרערור איד ןעבאה רימ ןוא ןעכַאװ טלעטשעגנעװַא דנַאק ןפיוא ןעבאה רימ ,םי

 טײצלהָאמ רשזנוא טַאהעג ןעבָאה רימ דנערהעוו ,דנעה איד ןופ ןעזָאלעגסױרעה טינ

 "עבעג ןעבָאה רימ וא טפאשעגנָא טָאה טאנענער רעד ןעכלעוו ,הטַאררָאּפ םעד ןופ

 סענעננַאּפעגנָא ךילקילג רעזנוא םוא ,ףליה ןעגעוו יורפגנוי עגילייה איד ןוא טָאנ ןעט

 - .ועזָאלסױא ךילקילנ ךיוא ךיז לָאז ןעמהענרעטנוא

 איד ןוא רעטָאפ רהיא ןעמונענ ָאד ךיז ןעמ טאה עטיב ס'ַאדיאָארָאצ ףיוא,

 "רעפ טנעקענ טינ סע טאה איז ןעד ;רנַאל ףױא ןעגניירּב וצ ענעגנַאפעג עשינירומ

 רעטָאפ רהיא ןהעז וצ ןערָאװעג ןעסייוצ ךאפנייא רהיא זיִא ץרעה רהיא ןוא ןענָארט

 יירפ ןעמעלא יז ןעכָארּפשרעּפ רהיא ןעבאה רימ ,ןעונובעג טײלײסדנַאל ערהיא ןוא

 ןעבָאה רימ לייוו ,ןערהָאֿפבָא ןעמהענ רעדעיװ ןעלעוו רימ איו דלַאב ױזַא ,ןעזָאל וצ

 לעמיה רעד ,טרָא ןעטניואוועבנוא ןעזיד ףױא ןעטכריפעב וצ טָאהענ טשינרָאג יז ןופ

 טונ ןערָאװעג רעדעיװ רלַאב זנוא ריפ זיא דניו רעד ,טעבענ רעזנוא טרעהרע טאה|

 רצנָא רעדעיװ ךילהערפ טביולרע זנוא טאה ןוא גיהור ןערָאװעג זיא רטעמ סאד ןוא

 ןופ טבַאמענ יירפ ןענירומ ערעזנוא ןעבָאה רימ  .עזייו ענעננַאּפעגנָא רעזנוא ןעבייה

 זייוויגיצנייא גנורעדנואוורעפ רעסיורג רעייז וצ יז ןעבאה רימ ןוא ןעטייק ערעייז

 רעכלעוו ,רעטָאפ סיַאריאָארָאצ ןאד ןעבאה רימ סלַא .דנאל סאד ףיוא ןעזָאלעגּפױרעה

 רע טאה ,גערב ן'פיוא ןענניירב טלָאװענ ךיוא ,טלָאהרע ןעמָאקלאפ ןעוועג ןיוש זיא

 עזיד ןעד ךיז טיירפ ,ןעטסירק רהיא ,רהיא טניימ .,טָאװרראפ,, }זנוא וצ טנָאזענ

 תמחמ ןיא סאד זַא ,רהיא טניימ ? טייהיירפ איד רימ טינ רהיא סאד ,יורפ עזעב

 איז לייוו רַאפרעד רָאנ זיא סאד ,טינ סיוװוענ ,ןיינ .? רימ וצ עבעיל עשידניק רהיא

 -ערברעפ רהיא ןופ גנורהיפסיוא רעד ייּב תודע ןַא ויפ ןעּבָאה וצ ךימ ארומ טאה

 .לייוו ,רָאּפרעד ןרעדנע ןָאינילער רהיא ליוװ איז ןַא ,טינ רָאנ טבױלג ,ןַאלּפ ןעשירעכ

 ךיז ןעמ ןעק רנַאל רעיא ןיא זַא ,סייוו איז לייוו רָאנ ,רעסעב ריפ ערעײא טלַאה איז

 *זנוא ייב סלַא טײקנעסַאלענסױא וצ ןעבעגרעביא רעיירפ
 ןופ ענינייא ןוא ךיא דנערהעוו ,ץאריאָארָאצ וצ טעדנעוװעג ךיז רע טאה ןאד,

 לָאז רע םוא ,דנעה עדיײב ייב ןעטלאהטסעפ טזומענ םהיא ןעבָאה ןעדַארעמאק עניימ
 "רעדטינ אוד, ;  ןעירשעג רהיא וצ טאה רע א ,ןענָאלש ןעּפַאכ טינ רהיא וצ ךיז
 ןּופ ןערהיפ גנודנעלברעפ ןייד ןיא ךיד אֹוד טזָאל ןיהואוו ,עטרהיפרעפ .,עניטכערט



 60 .1 ךוּב .טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 ןיא ,עדנוטש איר ןייז לָאז טכולפרעפ ? עדנייפ ענערָאּבעג ערעזנוא ,דניח עזיד
 גרָאז איד ןייז לָאז טכולפרעפ ! טלעוו רעד ףױא טכַארּבעג ריד ּבָאה ךיא רעכלעוו
 * ! ןעגיוצרע ךיד ּבָאה ךיא עכלעוו טייקכילטרעצ איד ןוא

 טינ גנַאל ךָאנ טכייליפ טעװ רע סָאד ,טקרעמענ ּבָאה ךיא איו יוזא;

 ;דנַאל ףיוא ןעגניירּבסיורעה ןעזָאלעג ןעטסכיג םוצ סָאװ םהיא ךיא ּבָאה ,ןערעהפיוא
 וצ ןוא ןרעמָאי וצ ,ןעפױלוצכָאנ זנוא טרעהעגפיוא טינ ץלַא רעּבָא ךָאנ טָאה רע
 ןעטבינרעפ וצ ןוא ןרעטעמשרעצ וצ זנוא ,טָאג ןעטעּב לָאז רע םוא ,ן'טעמַאהַאמ ןעפור
 רימ סָאד ,טייוו ױזַא ןעגנַאנעגּבָא ןעוועג ןיוש ןענייז רימ סלָא .ןעטָארוצסױא ןוא
 ,ןעז עזעג ךָאנ רימ ןעּבָאה ,ןהעטשרעפ טנעקעג רהעמ טינ רעטרעוו ענייז ןיוש ןעּבָאה
 ךיז טאה ןוא םינּפ םעד ןעגאלשוצ ךיז ,דראּב םעד ןעסירעגסיוא ךיז טָאה רע איו
 ױזַא עמיטש ןייז ןעּבייהעגפיוא ךאד רע טאה לאמנייא ,דרע רעד ףיוא טלעקייקעג
 ךיד רהעק, : ןעפורעגסיױא טאה רע איו ןערעה טנעקעג ןעּבאה רימ סאד ,ךיוה
 רעּביא זאל ! סלַא ריד עהייצרעּפ ךיא ,םוא ךיד רהעק ,רעטכאט עטּבילעג םוא
 םוא ,רעדיווװ םוק ןוא ,דנעה איד ןיא ןעּבאה יז סעכלעוו ,דלעג סאד ןעשנעמ עזיד
 רעד ןיא ןעּברַאטש ןעזומ רעיה טעװ רעכלעוו ,ןעטסיורט וצ רעטאפ ןעכילקילננוא ןייד
 *! ןעזאלרעפ םהיא טסעוו וד ןעוו ,עטסיװ-דמַאז רעכילקערפ

 .טאה איז ; ןערערהט ןוא ןעצרעמש טימ טרעהענ ַאדיאָארָאצ טאה סעלַא סָאדא

 סָאד ,ןעבעג לָאז הַאללא ,רעטאפ רעבעיל, ;ןרעפטנע טנעקעג רָאנ רעבָא םהיא

 ןעטסיורט ךיד לָאז ,ןיטסירק ַא ןערעוו וצ ןעניואוועב ךימ טאה עכלעוו ,ןעירָאמ ַאלעל
 ןוא ןעלדנַאה טנעקעג טינ סרעדנַא באה ךיא סָאד ,סייװ הַאללַא ,רעמוק ןייד ןיא
 ;יײז וצ טפַאשדניירפ ןיימ ריפ ןעקנַאד וצ טיג רָאנ רימ ןעבָאה ןעטסירק עזיד סָאד

 יז טימ ןוא ,זוה וצ ןעביילב טנעקעג טינ ףיא טלָאװ ןעלעוו טלָאװ ךיא ןעוו וליפַא
 ױזַא עדַארג ,טוג ױזַא ךימ ריפ זיא סעכלעוו ,קרעװ סעזיד ןערהיפוצסיוא ןהעגטימ טינ

 *.טכעלש סע זיא ,רעטָאפ רעבעיל ,ךיד ריפ איו

 ןעבָאה רימ טינ ןוא ןערעה טנעקעג ןיוש איז טאה רעטָאפ רהיא טינ רעבָא,

 עבָאה ריס ןוא ,ןעטסיױרט וצ ן'ַאדיאָארָאצ טכוזענ באה ךיא ,ןהעזעג ןיוש םהיא

 ריפ ןעטלַאהעג ןעבָאה רימ סָאד ,דניוו ןעטונ ַאזַא טימ טצעזענטרָאפ עזייר רעזנוא

 איוו ױזַא .גערב ןעשינַאּפש םעד ןעכיירגרעד וצ ןעגרָאמ ןענידעמוק םעד ףױא ,סיוועג
 -נהעוועג טהעג סע ןרערנָאז ,סעזעב ןופ גנושימוצ ַא ןהֶא ןעטלעז טמוק סעטוג רעבָא

 רעזנוא ףױא טאה ,סע ןרעטיברעפ עכלעוו ,עלעפוצ עכילקילגנוא טימ ןעמַאזצ ךיל

 . == ןירומ םעד ןופ תוללק איד טקריווענ ןעבָאה טכייללעיפ רעדָא ,טרהיפענ סרעדנַא לזמ

 .ףימ ףילקערש רעמיא ןענייז ,ןעכיוו יז רעו ןייז ןענעמ ייז ,ןרעטכע ופ תוללק איד ןעד
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 ןיא עדנוטש עטירד איר םוא ,טכַאמענ ךיז טָאה סע ,גָאז ךיא - - רעדניק .ערטייז
 ןערָהָאפַעג ןענייז ריִמ ןוא דנַאל ןופ טייװ ןעוועג טינ ןיוש ןענייז רימ םלַא ,טבאנ רעד

 "רעפ זנוא טָאה דניו רעטוג רעד ןעד -- סרעדור ענעדנובענוצ ןוא ןעלנעז עלופ טימ

 -רעד הנבל רעד ןופ ןייֵש ץייֵב ןעבָאה רימ סָאד -- ןעצונעב וצ יז הימ איד טרָאּפש

 טָאה םטבלעוֶו ,ןענייצעגנָא ןעלנעז עלַא טימ ,ףיש סעטיובעגידנור .רעדנַאט א ןעהעז
 ױזַא ןוא זנוא ײברַאֿפ רעווק טרעייטשעגרעבירעה טָאה ןוא דניו םעד ייב טלעגעזעג : |

 טינ ךיז םהיא טימ םִוא .,ןעלנעז איד ןעהיצנייש טזומענ ןעבָאה רימ סָאד ,טנעהָאנ |

 ןופ טפַארק עצנַאנ איד טעדנעװעגנָא ןעבָאה ייז ךיוא  ְרעבָא ;ןעסױטשוצנעמַאזוצ

 ןעבָאה דֶרָאב ן'פיוא טייליספיש איד ,ןעזָאלוצ ייּברַאפ זנוא םוא ,רעדור"רעייטש םעד
 ןופ .ןוא ןערהָאּפ רימ ןיהואוו .,ןעֶנייֵז רימ רעװ / טנערפעג ןעבָאה ןוא ןעפורעג זנוא וצ |

 ,שיזיוצנַארּפ ןיא טרערעג זנוא וצ רעבָא ןעבָאה ײז איװ יזַא .;ןעמוק רימ ןענאוו
 םיוועג ןעניִיז ייז לייװ ,ןרעּפטנע וצ טינ יז ןעפורענוצ טאנענער| רעד זנוא .טָאה |

 עלַא רעבירעד ןעבָאה רימ .םענייא ןעדעי ןעביורעב עכלעוו ,רעביור"םי עשיזיוצנַארפ

 סָאר ןעבָאה ןוא רעבירָאּפ לעסיִב ַא ןעוועג רימ ןענייז םיוק רֶעַרָא . ,ליטש ןענעיוושעג |
 ןעסָאשעגסױא ;נילצולּפ זנוא ףיוא יז ןעבָאװ ,דניוװ ן'רעטנוא טכַארבעג לעסיב א ףיש
 -נעטייק טימ ןעדָאלעג ןעוועג ןענייז ,ןהעזענסיוא טָאה סע איו ,עכלעוו ,ןענָאנאק ײוװצ

 סאד ױזַא ,קענעז ןוא טסַאמ םעד ןעמונעגנעװַא זנוא ייב טָאה סָאש ןייא ןעד ,ןעלנוק

 קילבנעניױא ןטניבלעז םעד ןיא .ןעבָאה יז סלַא ןוא ,ררָאב| ן'רעביא ןעלַאּפעג ןענייז עדייב

 עקרַאב רעזנוא ןופ ןעטימ ןיא ןעפָארטעג לענוק ! איד טאה ,עטייווצ איד ןעסָאשענסױא

 ױזַא ,טעדנואוורעפ טינ םענייק טאה איז רעבָא ,ךָאל ַא ןענָאלשעגניא טָאה ןוא

 ן'פיוא רימ ןעבָאה ,ןטקניז טזומעג ןעבָאה רימ סאד ,ןעהעזענ רעבָא ןעבָאה רימ איו

 ןרעדנַא םעד ןיא עטייל איד ןעטעבעג ןעבאה רימ ןוא ףליה ןעגעוו ןעפורעג לוק ןעכיוה !

 ןעקנורטרע רהַאפעג ןיא ןענייז רימ לייוו ,ןטמהענוצפיוא זנוא ןוא ןעטער וצ זנוא ףיש

 טלעטשענסיורעה ןעבאה ןוא זנוא ייברַאפ טהערדעגמוא ןאד ךיז ןעבָאה ייז ,ןערעוו וצ

 טימ ןעזיוצנארפ דנעצוד ַא ןעגנַאנעגניירעה ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,עקדָאל ַא ערעייז
 .דרָאב ץפיוא 'זנוא וצ ןטמוקענ ןענייז ןוא סרעדניצ עדגענערב טימ ןעסקיב ענעדָאלעג

 רעזנוא םאד ןוא גינעו ױזַא ןעושנ ןענייז עטייכ ערעזנוא שאד ,ןעהעזעג ןעבָאה יז סלא

 ,טגָאזעג ןעבָאה א דרָאב ןפיוא ןעמונעג זנוא יז ןעבָאה ,ןעקניז טזומעג טָאה ףיִׁש

 טינ יז ןטבאה רימ לייוו .,טייקבילפעהנוא רעזנוא גירלוש זיא קילגנוא רעזנוא ןיא טאד

 ןעכלעװ ןיא ,עכעטסעק סָאד ןעמונעג עלייוורעד טָאה טאנענער רעזנוא .טרעפטנעעג
 ןעפרָאוועגניירעה טקרעמעבנוא סע טאה ןוא ,תורצוא ס' ַאריאָארָאצ ןעגעלעג ןענייז סע
 ,ךרָאב ן'פיוא ןעזיױצנַארּפ איד וצ ןעפרָאװעג טבַארבענ עלַא ןענייז רימ ,ץרופ .םי ןיא
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 זנוא ןעבאה ןוא ,ןעסיוו טלָאװעג ןעבָאה יז סָאװ ,טנערפעגסיוא זנוא ןעבָאה יז ןוא
 .ערנייפ עטסערנ ערעייז ןעוועג ןעטלָאװ רימ איו יױזַא .,טרעדנילּפענסױא .ןייר ױזַא .ןַאד
 "עג טָאה איז עכלעװ ,ןעגניר איד ןעמונענבָארעה רַאנָאז יז ןעבאה ן'ַאדואָארָאצ יב

 איד איו ,לעיפ ױזַא טצרעמשענ- טינ סאד רימ טאה ךָאד 1 סיפ איר ףיוא ןענָארט;|
 טבױרעגנעװַא טאה ןעמ איו םעדכָאנ ,ןעמהעננעווא טינ רהיא יב לָאז ןעמ סאד ,גָאז --

 יב וא רהיא ייב טאה עכלעוו ,גנורטיצ עטסרעייהט איד-ךיוא ,ןעננורעיצ ערהיא עלַא

 ןוא ,דלענ ןעסיוא רָאנ זיא לעדניזעג אזא ךָאד ,הטרעוו ןעטסערג םעד טַאהעג רימ .

 ,ןערעוו טַאז טינ לָאמניײק ןענעק ייז עכלעוו .טימ ,הטרעווידלעג ַא ןעבאה סָאװ ןעכַאז
 איד וליפא זנוא ןעטלָאװ ייז סאד ,טייוו ױזַא .ןעננאגעג .ייז ןטנייז טקנוּפ ןעזיד .ןיא ןוא.-

 ,ןעצונ סעּפע וצ טנעקעג יז ןעטלָאװ יז ןעוו .,ןעזָאלענרעביא טינ רעדיײלקיננעּפַאלקש-
 ןיא ןעלקיוונייא ןעמעלַא זנוא לָאז ןעמ סאד ,טלָאװעג רַאגָאז ןעבָאה יז ןופ--.ענינייא;

 רעטנוא העדב טָאהעג ןעבאה יז לייוו ,רעסַאװ ןיא ןעפרַאװניײרעה .ןוא דנעווייל"לענעז א

 וא ,סנעפַאה עשינַאּפש טנינייא ןיא לעדנַאה ןעביידט וצ גַאלּפ רעשינָאטערב רעד

 יז ןעלעוו ,ענידעבעל ןעגניירבטימ זנוא ןעלעוו יז .ןעװ סאד ,טעטכריפעג ןעבאה יז

 ,ןַאטיּפַאק רעד רעבָא ,יירעביור רעייז ריפ ןערעװ טפָארטשעב ןוא ןטרעוו טקעדטנע
 ,ןעננורעיצ ערעייהט איד ןעמונענבָארעה ן'אדיאָארָאצ רערעייהט ןיימ ןופ טאה רעכלעוו

 ,טבַאמעג טאה רע ןעכלעוו ,גנַאֿפ םעד טימס ןעדעירפוצ זיא רע סָאד ,טרעלקרע טאה

 טסנָאז רעדָא טכאנ ייב ןעדייס ,ןיירעה טינ ןעפַאה ןעשינַאּפש ןייק ןיא טעוו רע ןוא

 ןעשיטנַאנטא םעד ןיא רַאטלַארבינ ןופ עננע'רעעמ איד ךרוד ,ןענעק טעװ רע ןעוו
 ױזַא ןוא .,ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ ,עללעשָאר ַא2 . ךָאנ ןעלגעז ןוא ןהעג ןַאעצָא

 ,ןעכאז עטסגיהטיונ איד ןוא עקדָאל רעייז ןעבעג וצ זנוא ןעסָאלשטנע ךיז ייז ןעבאה

 ןָאהטעג ייז ןעבאה סָאד ןוא ,עזייר רעצרוק רעזנוא וצ טפיורבעג ןעבָאה רימ עכלעוו

 ייב .נערב רעשינאּפש רעד ןעהעזעג ןיוש ךיז טאה סע סלַא -,גָאט ןעטייווצ ן'פיוא

 ױזַא ,טײקמירָא ןוא ןעדייל ערעזנוא עלַא ןָא ןעסעגרעפ .ױזַא רימ ןעבָאה קילבנַא ןעזיד

 איד קילג סאד זיא סיורנ ױזַא ;טסואווענ טינ לָאמניײק רָאנ יז ןעטכָאװ רימ איו
 ינָאטטימ םוא רהעפעננוא ןעוועג זיא סע !ןעמוקעב וצ רעדעױװ טייהיירפ ענערָאלרעּפ

 "טימ זנוא ןעבָאה ייז .ןלעפיש סאד .ןיא ןעגייטש ןעזָאקעג זנוא ןעבאה יז סכא ,טייצ

 ן'פיוא (סעקראכוס) קאביווציספיש לעסיב ַא ןוא רעסַאװ ךאלסעפ רֶאָאּפ א ןעבענעג
 עָאד ,ןעניואוועב ןאטיּפַאק םעד טאה דיילטימ רעכלעוו ,טינ סייוו . ךיא .ןוא .,געוו

 ןעבעגענטימ לעפיש ןיא ןענייטשניירעה ם"ייב ן'ַאדיאָארָאצ רענהעש רעד ךָאנ טָאה רע

 -וצנעװַא רחיא ןופ טבױלרע טינ עטייל ענייז טָאה ןוא סָאדוקסע ענרעדלָאג גיצרעפ
 יי .טצעי ךָאנ טנָארט איז עכלעוו ,רעדייכק איר .ןעמהענ
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 טקנַאדעג יז ןעבאה רימ ןוא לעפיש סָאד ןיא ןענעיטשעגניירעה ןעבָאה רימ
 טלהיפעג זנוא ןעבאה רימ לייוו ,ןעזעיוועב זנוא ןעבאה יז עכלעוו ,טייססטוג איד ריפ

 ירעעמ רעד וצ ןרעייטש ןעמונענ דלַאב ןעבאה ייז } ךילקיקננוא סלַא ךילקילנ רהעמ

 וצ קשח ַאזַא טימ ,סאּפמָאק ןייק גידנעבָאה טינ ,טרעדזורענ ןעבאה רימ ןוא עגנע

 ןעוועג גנַאנרעטנואינענוז ייב ןענייז רימ סָאד ,זנוא רַאפ ןענעלעג זיִא סָאװ ,דנַאל םער
 רערײא ךָאנ ,נערב םעד ןעכיירגרעד וצ טנעכערענ ןעבאה רימ סָאד ,טנעהָאנ ױזַא
 טניישעג טינ טאה טכַאנ רענעי ןיא רעבָא איו ױזַא ,ןעכערבנייא טעװ טכַאנ איר

 םעד רעסױא ןעבאה רימ ןוא רעטסניפ ץנַאג ןעוועג זיא לעמ'ה רעד ןוא הנבל איד

 זנוא ןופ ענינייא ןעבאה ,ןענופעג ךיז ןעבאה רימ ןעכלעו ייב ,נערב םעד טנעקעג טינ

 סָאד זַא ,טנָאזעג ןעבאה ,ןעגענַאד ,ערעדנַא ;ןעדנַאל וצ רעכיז ריפ ןעטלַאהענ טינ

 ַא ןופ טייוו ןוא רעגיזלעפ ַא ןייז לָאז טרָא רעד וליפַא ןעוו ,ןעהעשעג סלַאפנעדעי זומ
 ןעדיימרעפ רימ ןעלעוו ,טגָאזענ יז ןעבאה ,טרַא עזיד ףיוא ןעד ;דנענעג רעטניואוועב
 ,ךילמענ ,ןעבאה ארומ טפרַאדעג ךילקריוו ןעבָאה ריט רעכלעוו רַאפ ,רהאפעג איד

 דרעפ עכלעוו ,ןאוטעט ןופ ןעפיש רעביוריעעז ןופ ןרעוו ןעלַאפרעביא ןעלעוו רימ סָאד

 ןענרָאמ-חירפ םעד ןיא ןעבױר ,טכַאנ רעד ןופ ךורבנייא םעד ייב ַאירעברעּב ןעזָאל

 זיוה וצ רעדעיװ בור רעייז טימ סדנעבא ןיוש ןענייז ןוא נערב ןעשינַאּפש םעד ףיוא

 ןטלָאז רימ טָאד ,םעד ןיא טנינייאענ ןעגנוניימ ענעדעישרעפ איד ךיז ןטבאה ךילדנע

 ןעניפעג טינ נערב ן'ייב ןעלעוו רימ ןעוו ןוא ,נערב םעד וצ רעטנעהעג ןהעג םַאזננַאל

 ןָאהטענ רימ ןעבאה יוזא ;ןענעק רימ ואוו ןעדנַאק רימ ןעלעוו ,ןעללעוו עשימריטש ןייק

 ןוא ןעביוה ַא ןעבעל ןעמוקעננָא רימ ןענייז ,טכַאנ-בלאה ןעוועג טינ ךָאנ זיא סע ןוא

 ןּוא טהערדעג לעיפ ױזַא ףיוא טינ רעבָא ךיז טאה רטכלעוו ,גרַאּב ןעטהערדעגסיוא

 םעניילק ַא ןעניפעג ןענעק טינ ןטלָאז רימ סָאד ,רעסַאװ םעד ןופ ןעביוהרע םורק

 סָאד ןעבעירטטנ ןעבאה רימ ,ןענייטשסיוא םעווקעב טנעקעג ןעבָאה רימ ואוו ,ץַאלּפ

 ,נערב ץ'פיוא ןעגנורּפשענפיורעה עלַא ןענייז רימ ,נערב ןעגידמַאז םעד ףױא לעפיש

  ינעריירפ עסייה טימ ןררעה םעד טָאנ טקנַאדעג ןעבָאה ןוא דרע איד טסוקעג ןעבאה

 ךילקילנ ןעזָאלענ זוא טאה רע סָאד ,טייקסטוג ערַאבצעשנוא איד ריפ ןערערהט

 ןופ ןעלטימ-סנעּבעל ערעזנוא ןעמונעגסיורעה ןעבאה רימ ,עזייר רעזנוא ןערהיפסיוא
 רימ ןוא נערב ץפיוא ןעגיוצעגפיורעה ןעצנַאנ ןיא לעפיש סָאד ןעגאה ,כעפיש םעד
 ץלא ךָאנ ןעבָאה רימ ןעד ,גרַאב ן'פױא עקערטש עסיורג ַא ןענעיטשעגפיורעה ןענייז

 סע סָאד ,טנייצרעביא םָאקלָאפ ןוא ניהור ץנַאנ ןייז ןטנעק רימ בוא ,טסואוועג טינ

 ,ןענופעג ךיז ןעבאה רימ רעכלעוו ףיוא ,דרע עכילטסייק ןעוועג ךילקריוו זיא

 ןעבאה רימ איוו ,ןעכערבוצנא רעטעּפש טניישעג זנוא טאה ןעגרָאמ רעד,
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 ץיפש ן'פיוא ןעצנאנ ןיא ןעגעיטשעגפיורעה טסרע רימ ןענייז ןָאד ןוא ,ןעשנואוועג
 סנעטסגינעוו רעדָא ףרָאד ַא ןעקעדטנע טינ ןענעק רימ ביוא ,ןהעז וצ םוא ,גרַאב ןופ

 טנעקעג ןעבָאה ןענױא ערעזנוא איו טייװ .ױזַא רעבָא ;לעזייה עשכוטסָאֿפ ַא
 וא געוו ןייק ,ןעשנעמ ןייק טינ רעפרעד ןייק טינ ןעהעזעג טינ רימ ןעבָאה ,,ןעכיירג

 סָאד ןיא רעטייוו ןהענ וצ ,ןעסָאלשטנע ְךיז רימ ןעבָאה ןענעווטסעד ןופ .געטש ןייק

 ,ןעצעמיא ןעניפענ דלַאב ןעלעוו רימ סָאד ,טלעפייווצעג טינ ןעבָאה רימ לייוו ,דנַאל
 לעיפ ױזַא טצעי רימ טָאה ךאז ןייק .ןענייז רימ ואװ ןענָאז ןענעק זנוא טעװ סָאװ
 ; סופוצ נעװ ןעזיד ןעּפַאמ טזומעג טָאה ַאדיאָארָאצ סָאװ סָאד איו ,טקנערקענ טינ

 טניימ ףױא ןעגָארטעג געװ לעקיטש ַא זיװנעטיצ איז בָאה ךיא וליפא ןעװ ץד
 ;ס טלַאפ איז סָאד ,ןעקנַארעג םעד ייב ןעטילעג רהעמ ךָאד איז טָאה ,סעצײלּפ

 רימ טָאה איז ןוא ,ןעהורבא סָאד ךרוד טרעטכיילרע ןענופענ ךיז טאה איז סלַא ,רעוװש

 ןיימ ייב טאה איז ןרעדנָאז ,ןעהטומוצ טלָאװענ טינ רהעמ סיואכרוד הימ עזיד רעבירעד
 *עננוא ןעגנַאגעגבָא ןענייז רימ סלַא ,סורדרעפ ןהָא ןוא ךילהערפ טרעדנַאװעג דנאה

 ,לעקעלנ םעניילק ַא ;'פ יירעננילק איד טרעהרעד רימ ןעבָאה ,ליימ לעטרעפ א רהעפ

 ,ףָאש עדַאטס א טעשַאּפע: ריז טאה םורעה ָאד ץענרע סאד ,ןמיס רעכילטייד ַא
 א רעטנוא טקרעמעב ןעבָאה ריִש וא טקוקענמורעה םַאזקרטמפיוא ךיז ןעבָאה רימ
 רעסעמ ןייז טימ גיהור ןוא ,ָאלגרָאז ךיז טָאה רעכלעוו ,גנוי-רעּפעש א םיוב"נעקרָאק
 זיא רע ,טקוקענמוא ךיז טָאה רע ,ןעפורענ םהיא ןעבָאה רימ ,ןעקעטש ַא טצינשעג

 ,ןערהאפרע רעטעּפש ןטבָאה רימ איו ,טָאה רע ?יײװ ,ןעפָאלעגנעװַא ךיילג רעבָא
 ןעננאגעג ןענייז עזיד אױו ױזַא ;טסרעוצ ןטהעזרעד טאנענער םעד ןוא ן'ַאריאָארָאצ
 ךיִז ןענָאי שירעבערב ןופ ןענירומ עלַא סאד ,טניימעג רע טאה ,רעדיילק עשינירומ ןיא

 דלַאװ ץ'כרוד ןעפָאלעג סענעלייַא רעטסערנ רעד ןיא רעבירעד זיא רע ,םהיא ךָאנ
 ןרנַאל ןיא ןענייז ןענירומ איד ,ןענירומ אידָא : תוחכ עלַא טימ ןעירשענ טָאה ןוא

 טשימוצ זנוא טאה יירשעג ןייז "!רהעװעג איד וצ !ןענירומ איד ,ןענירומ איד

 רימ איו ױזַא  ;ןָאהט ָאד ןעלָאז וימ סָאװ ,טסואוועג טינ ןעבָאה רימ ןוא טכַאמענ
 ןערהירפיוא טעװ ךוטסַאּפ םעד ןופ םראל רעד סָאד ,ןעטרַאװרע טזומענ רעבָא ןעבָאה

 וצ טמיטשעב ןיא סָאװ רעטילימ סָאד טרָא ץפױא ןענניירב ןוא טײליפרָאד איד

 סאד ,ןעסָאלשעּב רימ ןעּבָאה ,זיא ָאד סָאװ ןעהעז וצ םוא ,נערב םעד ןענידייהטרטּפ
 "נעפַאלקש א ןָאהטנָא ןוא רעדיילק עשינירומ ענייז ןָאהטסױא לָאז טָאנענער רעד
 ,עטָארטענבָא ךײלנ םהיא טָאה שדארעמאק ערטזמוא ןופ רענייא עכלעװ ,קַאי
 רימ ןעבאה ןַאד .דמעה ןיא ןהעג וצ ןעמוקענסיוא םעד בעינוצ זיא םהיא להָאװבָא
 רעד ןעבלעוו ףיוא ,געוװ ןעגיקלעז םעד ןעגנַאגעג ןענייז ריִמ ןוא טָאנ וצ טערנעװענ ךיז
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 -ןעבָאה רימ- ,ןעטַאדלָאס"טייר איד ןעָאִשנעב וצ .גידנעטראוורע ,ןעננַאנעג זיא ךוטסַאּפ

 :ןשבאה ,ןעדנוטש .ייווצ ןייק ןעננַאגעגנעװַא טינ .ךאנ ןענַיײז סע ןעֶד ,טשיוטענ טיג ףיז

 ..גיצפופ רהעפעננוא ןעֶהעזרעד טרָא ןעכיילג א ףוא לאוו .א ןופ גידנעמוקסיורעה רימ
 -- אוו הלַאב .ױזַא  .פָאלַאג .ןעצרוק ןיא ןענעגטנע .ןעמוקעג זנוא .ןַענײז עכלעוו . ,רעטייר

 יי ּמָלַא - .,ןעטרַאװרע .וצ .ַײז םוא .טקעטשענבָא ךיז רַימ .ןעבָאה ,ןהעזרעד ַײז ןַעבָאה רימ

 .,ןעבאה יז עכלעוו .,ןענירומ איד טָאטשנָא ןעבָאה ןוא רעטנעהענ .ןעמוקעג ןענייז יז

 - צו ןענַײז  ,ןעפאלקש-עבילטסירק עמורָא . טינַאּפמָאק .א ןעהעזרעד | ְךיִז רַאֿפ ,טכוזעג

 - "מבוא ,,טנערפענ זנוא טָאה .ַײז ןופ .רענייא .ןוא טרעדנואוורעפ .נַינעװ .טינ ןעווענ

 -- *!רהעווענ ,איד וצ ןעפורעג טָאה ךוטסַאּפ רעד סאוו ,טְכאזרְואַרעֶּפ סט ןעבָאה

 = ןט:יהעצרע .ןעמהענ טלָאװעג .םהָיא. .ּבאה.ןוא; ,טרעפטנעעג ..ךיִא באה ?,עיש -

 =ןומ ,רענויא .רעבָא ..;ןעמוק .ריִמ ןענַאװ - ןופ: ןענָאז .םהִיא ..ןוא .ןעגגוריסַאּפ ערעזנוא
 - -,מדערעג זנוא וצ טָאה רעבלעוװ ,רעטיר םעד .טנעקרער .טאה ןעֶדַארעמַאק עועזנוא

 -- ןוא טביולעגא .4 ןעפורעגסיוא  טָאה ןוא דיר .איד יא .ןעלַאּפעגנַײרעה .רימ ןיא רֶע ןוא

 - יבאה .ךיא ןעוו .ןעד --{ ךילקילג .ױזַא טרהיפענ זנוא טָאה רע סאד ,ןְעְררֶעה .עניימ ,טָאנ

 -- ןוא- ,ַאגַאקַאמ ץעלעוו .וצ .,ןעטערטעב .דימ- ץבלעוֶו ,,ררע .איד טרעהעג ,טינ תועט ןייק

 -; ,רהיא טייז.,טינ .ךימ- טרַאנ טפאשנעגנַאפעג .רעגירהעי:לעיפ ןיימ ךָאנ ןורכז ןיימ ןעוו

 -.."אטסוב .ָארדעּפ רעטעּפ ןיימ = ,ןענייז .רִיִמ רעװ זנוא טנערפ סָאװ + ,רֶרעֶה .ןיימ
 יא יא א א יי כ 5 200 8 !,עטנעמ

 : :=!:ָארעה. רעטייה-רעד .זיא  ,טנָאזענ סָאד . ףאלקש רעכילטש ורק - רעד טאה םיױק |

 .?:געטרעװ איד טימ .ןעמונענמורעה-.ַאמ .ןעננוי םעד טָאה ןוא דרעפ ןופ ןעגנורֿפשענ

 .,ייטטסעווש ןיימ ןוא ךיא .,רעדעיוװ-ךיד ךיא ןעקרע טצעי .,קינעמעילּפ רעטְפעֶב  ,ְךעֶבְעיִלש

 -- סלא- טנייװעב ןיוש ךיד- ןעבָאה ,ךָאנ-ןעבעל עכלעו ,ענינייד עלָא ןוא רעטומ ןייד
 +-.אוד .סָאד 1 ןהעז וצ רעדע ךיד .דיירפ .איד ןעבָאה טָאנ זנוא טזָאל טצעי ןוא ,טרױט

 - :ופ .ןהעז וצ זיא סע איו .ןוא  טרעהענ ..ןיוש .רימ  ןעבָאה רעישזלַא ןיִא ןעוועג טסיב

 - .ףייא רהיא-טאה  ,ןעדַארעמַאק- ענייד עלא ןופ רעדַײלק .איד .ןופ ןוא רעדיילק ענייד
 ,0א שא 2 הא שדי יי .- י :"אמרַא ערַאברעדנואװ א ףיוא ןעיירפעב טזומעג

 -ןעלעוו-רעטעּפש ןוא/ ;.ןַאמ .רעננוי רעד טרעפטנעעג .טאה .?,סע זיא יוזַא ,עיא |

 = 8 יי יי? .טריּפַאּפ .טאה זנוא טיט-סָאװ ןעלהעצרע וצ ךייֵא טייצ ןעניפעג רימ

 - - ,ןעּפַאלקש"נטטסירק-ןעוועג .ןענייז רימ .סאד .,טרעהעג ןעכָאה רעטַײר איד סלָא |

 --זנוא םוא דרעפ-ןייז-ןעטָאבעגנָא זנוא .טָאה הערעדעי ןוא ןענעיטשענבָארעה יז ןענייז
 -?--ןעגלאהטרעדנָא- ךָאנ ןעוועג ןענַאד ןופ. זיא  סָאװ--.,אגַאלַאמ .ץעלעוו  ןיא ; ןענניירב וצ

 ןעגניירב ןעגנאגעגנעוַא ןענייז ,טרָא םעד טנָאזעג ןעבָאה רימ עכלעוו ,טנינייא ,ןעליימ
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 ףיוא ןעמונענ זנוא ןופ ענינייא ןעבָאה ערעדנַא איד ;טרָאטש רעד ךאנ סעפיש סָאד

 וופ רעטעפ םעד רעטניה טצעזענ ךיז טאה ַאדיאָארַאצ ןוא יז רעטניה הרעפי ערעיז -

 ,ןעגעגטנע ןעמוקענ זנוא ןענייז טדָאטש ןופ רענױאונייַא :עלַא - ,דארעמַאק  רעזנוא

 רעזנוא ןעגעוו ןערהַאפרע ,סױרָאֿפ ןעגנַאגעג זיא רטכלעוו ,םענייא ןוֿפ ןעבאה ייז יו

 טייהיירפ ןיא ןעפאלקש עבילטסירק ןהעז וצ טרעדנואוועג טינ ףיז ןעּבָאה יז ;עמוקנָא -

 ;טינ סעיינ ןייק ןעדנענעג עזיד ןיא זיא ךאז ַאזַא .לייוו ,ןעטייק ןיא .ןענירומ| רעדָא

 טָאה עכלעוו ,טייהנהעש סיַאדיאָארָאצ רעּביא טרעדנואוועג רעבָא ךיז טאה רערעדעי + 

 "סופ רהיא ףױא גנונעוועב איד לייוו ,עפוטש עטסבעה רהיא .טכיירנרעדי סקָאמַאד

 ווא דנַאל ןעכילטסירק ַא ןיא ןעניפעג ןיוש ךיז טָאה איז סָאװ  ,דיירפ-איד ןוא/ עזיייר

 ייירּברעפ ןעקַאב ערהיא רעביא ןעבָאה .,ןערהַאפעג עגַא ןעמוקענרעביא | ךילקילג זיא

 סלָאמאד ךימ טאה :עבעיל ןיימ ןעוו ' ,ךיא סָאד - ,ברַאפ עהטיור עכילבעילי אזא-טעטי
 טלעוו רעד ןיא ןעוועג טינ לָאמנײקזיא סע סָאר  ,ןעגָאז טנעמענ יבָאה ,טשיוטעג יטיניה

 ןטבעל ןיימ א  בָאה ךיא עבלעוו ,איד ר רעטנוא} םינ סנעטסגינעוו ;ןעזעוװ ם םערענהעש א 7

 ,רַאננ 'איד' ריפ- ןעקנַאד וצ טָאנ םוא עכריק ןיא יע ןעננאנעג ןענייז רימ'

 ,ןעטָארטעגנירעה ןטטרָאד טָאה אדיאָארָאצ | סלַא | ..ןעזעיוועב זנוא טאה רע .סָאװ -

 טימ טייקבילנחע ןעבאה עבלעוו ,רעטכיזעג ָאד טהעז איז סָאד ,טגָאזעג איז טאה

 רעד ןוא רהיא ןופ רעדליב ןענייז סאד זַא ,טגָאזענ רהיא ןעבאה רימ  .ןעירָאמ אקעל .

 קעווצ ןעכלעוו וצ ,טנעקענ טאה רע איו .םוג יוזא .,טרעלקרע רהיא טאה :טאנענער !

 ניפ ײזַא טימ ןעדנעװ ףיז (רעדליב איד וצ) יז וצ לָאז איז! .םוא ןָאד  ןענייז יז

 עכילקריוו איד ןעהעזענ ךיז רַאֿפ יז ןופ ןעדעי ןיא טלָאװ איז איו ױזַא ,טקעּפסער-
 םענייפ ַא טָאה איז איו יוזא .,ןעזעיוועב רהיא וצ ךיז טאה עבלעוו ,ןעירָאמ .ַאלעל

 סאוו ,סעלא ןענַאטשרטּפ ךיילג איז טָאה ,טכייל ךָאז ַא טפיירנעב ןוא דנַאטשרעּפ

 רעד ןיא טלייהטרעפ ןַאד זנוא טאה .ןעֶמ .,רעֶדליב איד ןופ טנָאזעג רהיא טָאה ןעמ

 ךימ ןוא ץַאריאָארָאצ ,טַאנענער םעד ;ןעריטרַאװק ענעדעישרעפ ןיא טדָאטש

 ,ןרעטלע ענייז ופ זוה םעד ךָאנ ךיז טימ ןעמונעג דַארעמַאק רעזנוא רעבָא טאה

 "םיוא זנוא ןעבָאה ןוא דנַאטש ןעלעטימ ןעמעווקעב ַא ןיא טבעלענ ךיז ןעבאה עכלעוו
 "עג רימ ןענייז נעט סקעז .ןהוז םענענייא רעייז איו ךילדניירפ ױזַא ןעבע ןעמונענ

 רע איו םעדכַאנ ,טאנענער רעזנוא זיא םעד ךָאנ ןוא ,ַאנַאלַאמ ץעלעוו ןיא ןעבעילב
 ךיז םוא ,אראנארג ךָאנ ןעגנַאנעג ,ןָאהט וצ טאה רע סאו ,טנידנוקרע ךיז טאה

 ןעטהענפיוא ןעזָאל וצ רעדעיװ ןָאיציזיוקניא רענילייה רעד ןופ ננולטימרעפ איד ךרוד

 מָאה עיטסירק עטיירפעב עגירביא איד ןופ ,ןָאינילער רעד ןופ דנוב ןענילייה םעד ןיא
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 ךיא ןוא ַאריאָארָאצ ,ןעטסעב םַא ןעמוקעגסיוא םהיא זיא סע ואוו ,ןעניוצעג רערעי
 סָאד איװ טָאהעג טינ רהעמ ןעבָאה רימ ןוא ןײלַא ןעבעילבעגרעביא טצעליצ ןענייז
 רלעג סעזיד ריפ ,טּפַאשדניײרּפ סיוא ןעּבענעג רהיא טאה ןיוצנארפ רעד סָאװ ,דלענ

 ריפ ךיא ּבאה רעהזיב ,טעטייר איז ןעכלעוו ףיוא ,רעיהמ סאד טּפױקעג ךיא באה

 ןעהעיצ רימ  ,ןַאמ ַא איו טינ רעבָא ,רעטיילנעב ַא ןוא רעטָאפ ַא איוו טנרָאזעג איז

 ןעווענ ןענייז רעדירב עניימ בוא ןוא ךָאנ טבעק רטטָאפ ןיימ בוא ,ןהעז וצ םוא טצעי

 ןע5 ,ןַאדיאָארָאצ ןעּבענעג רימ טאה לעמיה רעד ןעוו ךָאד ; ךיא סלַא רעכילקילג
 .ןעהעשעג טנעקענ טאה ךימ קילנ סטרעסערג ַא ריפ סָאװ ,ןעלעטשרָאּפ טינ רימ ךיא
 ןוא טײקמירָא ןופ ןעטייקנירעװוש עלַא רעביא טנָארט איז רעכלעוו טימ ,דלודענ איד

 עצנַאנ ןיימ ןענעידרעפ ,ןיטסירפ א ןערעװ וצ דלַאב ,טזייוו איז סָאװ ,ןעגנַאלרעּפ סאד

 ,ןעבעל סעצנַאג ןיימ ןעבענוצרעביא רחיא ,ןעסָאלשטנע ןיב ךיא ןוא גנורעדנואוועב
 ַא רעבָא טניפענ ,ןעדניברעפ וצ רעניניא ןוא רעטנעהענ רהיא טימ ךימ ,שנואוו זיימ
 גַאלרעטָאפ ןיימ ןיא ךָאנ זיא סע בוא ,טייהסיוועגנוא איד זיא סאד ןוא ,גנורעטש

 טינ טאה טריט רעד בוא ןוא ,ןעצעזעּב רהיא טימס ךימ ןעק ךיא ואוו ,טרָא ןַא ָאד

 ןיוש לָאז ךיא סאד ,עילימַאפ ןיימ ןופ לזמ םעד ןיא ןעננויועדנערעפ עכלעזַא טכַאמענ
 ירעד טינ ךיט לָאז שנעמ ןייק חא רעדירב עניימ טינ ,רעטָאפ ןיימ טינ ןענימענ טינ

 ,ןעבעל ן'ייב טינ רהעמ ןיוש ןענייז ענעי לַאפ ןיִא ןענעק
 ןיימ ןופ ןעלהעצרע וצ ָּךייֵא בָאה ךיא סָאװ ,ןעררעה עניימ  ,סעלַא זיא סָאד;

 טנאסערעטניא זיא איז בוא ,ןעדיישטנע לָאז דנַאטשרעּפ רעטונ רעיא ,עטכישעג

 ַא ןעכַאמ טלָאװעג איז בָאה ךיא סאד ,ןרעכיזרעפ ָּךייִא ןעק ךיא .רַאברעדנואוו ןוא

 טינ ךייַש םוא ,ןעכַאז ערערהעמ ןעזָאלעגסױא ךילסריוו בָאה ךיא ןוא רעצריק לעסיב

 *.ןעלײװגנַאל וצ
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 .42 לעטיּפַאק

 ערעדנַא עלעיפ ןופ וא ז"ה"טסַאג ןיא ןעמוקעגרָאפ רעטייוו זיא סע סָאװ עד ןופ טלעדנַאה

 .ןעסיוו וצ הטרעוו ןעגייז סָאװ .,ןעכַאז

 ירעפ ןָאד ןוא ליטש ןעבעילבענ ףאלקש רעד זיא ַא

 ,ןַאטיּפַאק ררעה ,סיוועג , : טגָאזעג טָאה ָאדנאנ י

 ,עטבישענ רעײַא טלהעצרע טאה רהיא איו טרַא איד 2 בו
 ןעננוריסַאּפ איד איו טנאסערעטניא א יינ יזַא יא - 604 4

 ןוא ךילנהעוועגנוא ,רַאברעדנואוו יוזא זיא סעלַא ,ןײלַא
 טניוטשרע ןעכַאמ רערעהוצ ןעדעי זומ סע סָאד ,ךייר

 טרעהענוצ ךייא ןעבאה רימ ןוא ; טרעדנואוורעפ ןוא

 טלָאװ סע וליפא ןעו סָאד ,ןעניננרעפ לעיפ יוזא טימ

 רעד טימ ךָאד איז רימ ןעטלָאװ ,נָאט זיב ןרעודענ - |

 ,לָאמא ךָאנ ןערעה טלָאװעג דיירפ רעטסערנ
 ערעייז ןעטָאבעגנָא ןַאטיּפאק םעד ןאד ןעבָאה ענירביא עלַא ןּוא ָאדנאנרעפ ןָאד

 רע סאד ,ניטכירפיוא ןוא ךילצרעה ױזַא טאהט ןוא הטַאר טימ עטסנעיד עכילנעמ

 םהיא טאה ָאדנַאנרעפ ןָאד .טרהירעג רהעז ןערָאװענ טייקכילדניירפ רעייז ןופ זיא

 וצ זיקרַאמ םעד רעדורב ןייז .,ןעזייר םז:א טימ ןעלעװ טעװ רע ןעװ ,ןעטָאבעגנַא

 טאה ןיילַא רע ןוא ,עֿפױט סיַאדיאָארָאצ ייב רעטָאּפ רעד ןייז לָאז רע סאד ,ןעטעב

 סע איוװ ןוא טייקכילמעווקעב עלַא טימ לָאז רע סאד ,ןענרָאז וצ ןעכָארּפשרעּפ םהיא

 ןַאטיּפַאק רעד ,הטַאמייה ןייז וצ ןערהעקקירוצ ןענעק ךיז דנַאטש ןייז ריפ טסַאּפ

 םחיא טנָאזטנֶע ךיז טאה רֶע רעבָא ,טָאבנָא ןעזיד ריִּפ טקנאדענ סרַאטש םהיא טאה

 .ןעמהענוצנָא
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 עשטוק ַא ךאנ ןעמוקעגנָא זיא ,טכַאנ ןערעװ וצ ןעגנַאֿפעננָא טאה סע סלַא

 עדנעזייר איד .זױה"טסַאנ םעד רַאפ דרעפ ףוא עטנעידעב ענינייא ןופ גנוטיילנעב ןיא

 זיא סע סאד ,טרעפטנעעג טאה ןיהטריוו איד רעבָא ,עיצנַאטס טננַאלרעּפ ןעבאה
 .מיירב איד דנַאה ַא איו ץַאלּפ ןייק ָאטינ רהעמ זױה ןעצנַאג ןיא

 ררעה רעד, ; רעטיר איד ןופ רענייא טנָאזענ טאה ?ליװ סע אי ןייז לָאז,
 טכבַאמעג טרָא ןומ םהיא ריפ ןא רעיה זיא (קריצעב ןופ רעטכיר) רָאדיִא
 ' * ןערעוי

 וצ סָאװ טסואוועג טינ איז טאה ,טרעהענ סאד טאה ןיהטריוו איד סלַא
 זנוא ןעכהעפ סע ,ררעה ,טנָאזענ טַײהרהַאװ אידא ?טרעפטנעענ טאה איז .ןָאהט

 לעפייווצ ךיא סָאװ ,גייציטעב טכַארבענטימ טאה רָאדיִא ררעה רעד רטבָא ןעוו ,ןעטעב

 ןעטערטבָא טייקגידעננ ןייז ןרענ ןעלעוו ןַאמ ןיימ ןוא ןיא ןוא ןעמָאקליװ רע זיא ,טינ
 -  *.רעמיצ רעזנוא

 יסיֹורֶעַה ןיא ןענָאװ םעד ןופ ןוא ,רעטנעידעב רעד טנָאזעג טאה */טוג רהעז,

 .. ןעד .ערריוו ןייז ןוא טמא ןייז ןעזעיוועג טאה גנודיילק ןייז סָאװ ,ןַאמ ַא ןענעיטשעג

 7 .,רֶע סאד ,ןעזעיװעג ןעבָאה לעברַא טטבלַאפטג עטייוב איד טימ קָאר רעגנאל ןייז

 טרהיפעג טאה רע .רָאדיִא ןא ןעוועג זיא ,טנָאזענ ןיוש טאה רעטנטידעּב רעד איו

 עלַא יז טאה סעבלעוו ,רהָאי ןהעצבעיז ויב ןהעצכעז ןופ לעדיימ ַא דנאה רעד ייב

 דָארָאד 'ַאדניצול ןעהעזענ טאהעג טינ ןעטלָאװ יז ןעוו ןוא ,ןעניוטש וצ טכאמעגנ

 ' א ןעּבעג ןעק סע סאד ,ןעבױלנ ףילרעווש ייז ןעטלָאװ ץַאדיאָאראצ ןוא ן'אעהט

 רָאדיִא רעד םלֵא ייברעד ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד .סעזיד סגַא ןעכדעמ סערענהעש

 ױזַא טאה ןוא זיוח-טסאג ןיא ןעטָארטענניײרעה ןירעטיילנעב רענהעש ןייז טימ זיא

 גרָאז ןהָא ןעק טייקנידעננ רעייאק : טנָאזעג טקילגרע יז טאה רע איו דלַאב

 םהיא ןיא זיא סע להָאװבָא ןעד } ןעלייוורעפ םהיא ןיא ןוא סָאלש סעזיד ןיא ןהענניירעה

 ןיילק ױזַא ןייז טינ ךָאד טלעװ רעד ןיא ץַאלּפ ןייק ןעק ,םעווקעבנוא ןוא גנע לעסיּב ַא
 טינ םהיא ןיא ןעלָאז ןעטפַאשנעסיװ איד ןא ןעּפַאװ איד סאד ,טצעזעב יױזַא ןוא
 איד ןעבאה ןעטּפַאשנעסיװ איד ןוא ןעפַאװ איד ןעװ טּפױהרעביא ; טרָא ןייק ןעניפעג
 - רנייא ןופ ןעטפ .שנעסיוו איד איוו ױזַא .,ןירערהיּפ ןוא ןירעטיילנעב סלַא טייהנהעש
 -עכלעוו ריפ ,יורפננוי רענהעש רעזיד ןופ טרהיפענ ןוא טעטיילנעב ןערעוװ טייקגידענג

 ףיז ןעטלַאּפש ןעזלעפ ךיוא רָאנ ,ךיז ןענפע ןוא ףיוא ךיז ןעכַאמ רעסעלש רָאנ טינ

 "איז םוא רעטרע עכיילג ןיא ןערעװ טלעדנַאװרעּפ ןוא ןעלייהט ךיז ןעזומ נרעב ןוא
 ןעזיד ןיא ןעטערטניירעה םעווקעב ןעק טייקנידטנג דעייא .,גָאז ךיא = ,ןעזָאלוצניירעה

 - ןעבלעוו ,לעמיה םעד ןענעידרעפ סָאװ ,ןרעטש ןוא ןענוז רהיא טניפענ רעיה ןעד ,ןרעיג
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 איר ןוא ץנַאלנ ןעלופ רעייז ןיא ןעפאװ איד רהיא טניפעג ָאד .טימ טגניירב רחיא
 *,טייהנעמָאקלָאפ רהיא ןופ עפוטש רעטסכעה רעד ףיוא .טייהנהעש

 םהיא טָאה רע ;עדער עזיד רעביא טניוטשרע רהעז ןעוועג זיא רָאדיִא רעד
 - רעביא טרעדנואוועג רענינעוו טינ ךיז טָאה ןוא ןעטנוא זיב ןעביוא ןופ טעטכַארטעב

 רעטרעוו ןעניפעג טנעקעג ךָאנ טָאה רע רעדייא ,ערער ןייז רעביא סלַא ןהעזסיוא ןייז

 רע סלַא ,יינ סָאד ןופ ןרעדנואו טזומענ ךיז רע טָאה ,עדער ןייז ףיוא ןרעפטנע וצ

 יירד עלַא ןטנייז עכלעוו ,ץַאריאָארָאצ ןוא ן'אעהטָארָאד ,ן'אדניצול ןעהעזרעד טָאה
 ,יורפננוי ענהעש איד ןעסירגעב וצ ןוא טסעג עיינ איד ןהעז וצ םוא ןעננַאגעגוצ גילייֵא

 ,ָאדנַאנרעּפ ןָאד ,טייהנהעש רהיא טבױלרעפ יײז ראפ טָאה ןיהטריו איד סָאװ

 רָאדיִא םעד ןעמונענפיוא םייצ רעד רעטנוא ןעבָאה רעכילטסייג רעד ןוא ,ָאינעדרַאק

 רעד ,ץיוק ,טָאכיק ןָאד סלא רעטרעװ ערעכילדנעטשרעפ ןוא ערעכילטייד טימ

 ךיז ןרעדנואוו ןופ ןעטלַאהקירוצ טנעקעג םינ ךיז גנַאנניירעה ןייז ייב טָאה רָאדיִא

 ןעמַאד ענהעש איד דנערהעװ ,טרעהעג ןוא ועהעזעג טָאה רע סָאװ ,סעלַא רעּביא

 ,ןעהעזעג ךילקריוו טָאה רע .יורפגנוי ענהעש איד ןעסונענפיוא ןוא טסירנעּב ןעּבָאה

 איר ,טנעימ איד רעבָא ,עטייק עמהענרָאפ ןופ טלעננירעגמורעה ןעוועג זיא רע סָאד

 טנעקענ טינ טימרעד רע טָאה ץטָאכיק ןָאד ןופ ןעטערטפיוא סָאד ןוא טלאטשענ

 -. | ,ןעמײרנעמַאזוצ
 טנעכערעב טָאה ןעמ וא טסירנעב גיטייזנענעג ךיז טָאה ןעמ איו םעדכָאנ

 ויא ,ןױה"טסַאנ םעד ןיא ןעבָאה טנעקענ טָאה ןעמ סָאװ ,ןעטייקכילמעווקעב איד

 טדערענבָא ןיא סע איװ ,םעד טױל ןעלָאז ןעױרפ איד סָאד ,ןערָאװעג ןעסָאלשעב

 'עכ לָאמ רֶאָאּפ א ןיוש זיא סעכלעוו ,לרעמעק םעד ןיא ןעניטכענ ןעביילב ,ןערָאװעג
 ןענעיד ןוא ץַאלּפ"רָאֿפ םעד ףיוא } ןעביילב ןעלָאז ןערעה איד ןוא ,ןערָאװעג ןעבעירש

 סָאד -- רעטכעט ןייז סָאד ,טגיליװעגנייַא ןרעג טָאה רָאדיִא רעד ,ךַאװ סלַא יז ריפ

 א ; ןָאהטעג ןרעג סע טָאה איז ןוא .,ןעמַאד איד ייב ןעביילב לָאז -- ןייליירפ עננו

 טעב םעד ופ טפלעה רעד טימ ןוא הטריוו םעד ןופ גייצ"טעב ןעגרַאק םעד טימ
 ַא טבַאמעג ןעמעלַא יז ריפ ןעמ טָאה ,טכַארבעגטימ טָאה רָאדיִא רעד סָאװ ,נייצ
 ,טעטרַאװרע ןעבָאה יז סלַא רענַאקײטכַאנ סערעמעווקעב

 ןעפרָאועג טאה (ףאלקש רעד) רענעגנַאפעג רעד סָאװ ,קילב ןעטסרע ן'ייב ךיילג

 רע ,רעדורב ןיז ןיא סָאד ןַא ,םלהיפעג םייהעג ןיא רע טָאה ,רָאדיִא ץפיוא

 .ןוא ןעמָאנ ןייז ךָאנ טנערפע:ב-ונ ךיז עטנעידעב איד ןופ םענייא ייב רעבירעד טָאה
 .טָאה רעטנעידעב רעד ,רעניטריבעג א ןיא רע רעכלעװ ןופ ,ץניװָארּפ דעד ךָאנ

 - סָאר וא אטדעיװ ןופ ץערעּפ ןאב םָאיִצנֶעְציִל רער ןיִא ררֶעה ןייז סָאד ,טרעפטנעעג
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 ףפ גרעב איד ןיא טרָא ןַא ןופ רעניטריבענ ַא זיא רע זַא ,טרעהענ טאה רע

 ויש ןעּבָאה ןעניוא ענעגייא ענייז סָאװ ,םעד טימ ןעמאזוצ טכירכַאנ עזיד ,ןָאעל
 רעדורב רענעי ןעוועג זיא רָאדיִא רעד סָאד ,טנייצרעביא םהיא ןעבָאה ,טקרעמעב
 איד וצ ןעבענענבָא ךיז רעטָאפ ןייז ןופ הטַאר םעד טױל יז טָאה רעכלעוו ,רענייז

 "רַאק ,ןָאדנַאנרעּפ ןָאד רע טאה דיירפ ןוא גנורעדנואוורעפ טימ  .ןעטפַאש'נעסיװ

 טָאה רע סָאװ ,טכהעצרע יז ןוא טייז א ןָא ןענױצענבָא ןעכילטסייג םעד ןוא ן'ָאינעד
 רעד ,רעדורב ןייז זיא רָאריִא רעד סָאד ,ייז גידנױעכיזרעפ ,ןערהַאפרע ןעּבע ָאד
 סלָא ןעידניא-טסעװ ךָאנ טהענ רע סָאד ,טנָאװענ ףױא םהיא טאה רעטנעידעב

 זיא ןעכדעמ ענהעש סָאד .ָאקיסקעמ ןופ ףיוה"סטכירענ םעד ןיא (רעטכיר) רָאדיִא

 םטד רעסיוא ;ןעבעק סאד טסָאקענ רעטומ רהיא טָאה טרובעג רהיא ,רעטכָאט ןייז
 רעבירעד יז טאה רע ,ןענעמרעפ סטסיורג א ןעזָאלענרעביא םהיא איז טָאה דניק

 ,ןענטקרע וצ ןעבענ םהיא ךיז לָאז רע ױזַא איו  ,ןעװטַאר םהיא ןעלָאז יז ןעטטבעג
 ךיז טעװ רע ןעװ ,רעדורב ןייז בוא ,ןעשרָאּפרע ניפיולרָאפ לאז רע ױזַא איוו רעדָא

 -םהיא טעװ רע רעדָא ןעטכַארעפ ןַאט ןטמירָא סלַא םהיא טעװ ,ןעקעדטנע םהיא

 | ,עבעיל רעכילרעדירב טימ ןעמהענפיוא

 ריא} :רעבילטסיײג רעד טנָאזעג טאה *!ןַאמטּפױה ררעה ,רָאנ ףימ טזָאל,

 ַא ןעבָאה טעװ רהיא סאד ,טינרָאנ לעפייווצ ךיא ןוא ןעשרָאפסױא ןיוש םהיָא לעװ
 ךיז ןענייצ עכלעוו ,עדריו איד וא דנַאטשרעּפ םעד ןופ ןטד ;עמהאנפוא עטונ
 ײב זַא ,ןעגָאז טינ רימ יז טזָאל ,רערורב רעיא ןופ ןערעינַאמ ענייפ איד ןיא סיורעה
 טינ לָאז רע סָאד רעדָא ,ץרעה סעטרַאה ַא רעדָא ץלָאטש רעמוד ַא ָאד זיא םהיא

 - *.לופ ןופ בָא טגנעה סעלעיפ סאד ,ןעסיוו

 ןעלעוו טינ ךָאד ךיא טלָאװ ,ןאמטּפיוה רעד טנָאזעג טָאה ?,םעד םעלַא ייב,

 *,ןײװכַאלסיב םהיא רַאפ ןעקעדטנע ךימ רָאנ ,גנילצולּפ ןענעקרע וצ ןעבענ ךימ

 סעלַא} ,רעכילטסייג רעד טרעפטנעעג טאה *,טרָאװ ןיימ ךייֵא בעינ ךיא,

 *ןייז ןץדעירפוצ טעוװ עדייב רהיא סאד ,ןעטכירוצנייַא ױזַא

 ערעשטעוו ַא טכַאמענ ניטרעּפ רָאדיִא םעד ריפ ןעמ טאה טייצ רעזיד רטטנוא
 ןיא ןעוועג ןענייז עכלעו ,ןעמַאד איד ןוא ןַאמטּפױה םעד רעסױא ,ערעדנַא איד ןא

 ןעסע ןעטימ ןיא .שיט ץייב טפאשלעזעג ןעטלַאהענ היא טימ ןעבָאה ,רעמיצ רעײז
 ענינייא לָאמא ןיב ךיא טּכַא ,רָאדיִא ררעה, : רעכילטסייג רעד ןעפורענבָא ךיז טאה
 טימ רַארעמַאק ַא טאהעג ךיא בָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןעננַאפעג ןעוועג רהָאי
 ןעד ןיא טײליטּפױה עטסעטסיירד איד ןופ רעֶנייא ןעוועֶג זיא רעכלעוו ,ןעמָאנ רעיא
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 יקלגנוא ױזַא ןעבע ןעוועג זיא רע רעבָא ,רעטילימדעירעטנַאפניא רעשינַאּפש רעצנַאג
 "ניהטומ איו ךיל

 רעד טגערפענ טאה 77 ררעה ןיימ ,ןעסייהעג ןַאמטּפױה רעזיד ןעד טָאה איווץ
 | ,רָאדיִא

 רעד טרעפטנעעג טאה '"ַאמרעיו ןופ ץערעּפ יאור ןעסייהעג טָאה רע,

 .ןָאעל ןופ נרעב איד ןיא ףרָאד א ןופ רעניטריבעג ַא ןעװענ זיא רע ןוא ,רעכילטסייג
 ןוא רעטָאפ ןייז ןעשיווצ זיא סָאװ ,טירטּפױא ןַא ןופ טלהעצרע לָאטנײא רימ טָאה רע

 טינ רימ טלָאװ סָאד ןעו ,ךיא ןעכלעוו ןוא ,ןעלַאפענרָאּפ רעדירב ענייז ןוא םהיא
 "אבב טנעי ןופ ענייא ריפ ןעטלַאהעג טלָאװ ,שנעמ רענידריוװביולנ ַאזַא טלהעצרעד

 ,ןעוויוא ן'ייּב רעטניוװ ןעטלַאהרעטנוא ךיז ןענעלפ ןעיורפ עטלַא עכלעוו טימ ,תוישעמ
 ןעשיווצ טלייהטוצ ןעגעמרעפ ןייז טָאה רעטָאפ ןייז סאד ,טנָאזעג ךילמענ רימ טָאה רע

 ןעוועג ןענייז עכלעוו ,תוצע ןעבענעג טייצ רעכיילנ וצ יז טאה ןוא ,ןהיז יירד ענייז
 -נעטַאדלָאס םעד ןיא סָאד ,ןרעכיזרעפ ְךייַא ןעק ךיא וא ; ס'ָאטַאק סלַא ערעסעב

 טָאה ,רעטָאפ ןייז ןופ הטַאר םעד טױל טעמדיוועג ךיז טָאה רע ןעכלעוו וצ ,דנַאטש

 ןוא הטומ ןייז ךרוד זיולב רע טָאה רֶהָאי ענינייא ןיא סָאד ,טקילנעג טוג ױזַא םהיא

 ןעטלאהעג ןיוש טָאה רע ןוא ןָאטיּפַאק ןופ עפוטש איד טכיירגרעד עטסנעיררעפ ענייז

 ,טכעלש ױזַא טלעיּפשעג טינ םהיא טלָאװ לזמ ןייז ןעוו ,קָאשרַאמ"דלעפ ַא ןערעוו ן'ייב
 -קילג ַא ןעטרַאװרע טנעקעג טָאה רע ןעו ,גָאט ןעכילרעה טענעי ןיא לָאז רע סָאד

 ןייז ןערעילרעפ עדַארנ ,ָאטנַאּפעל ןופ טכַאלש רעד ייב ךילמענ ,לאזקיש םערעביל

 ףיא ,קירוצ ןטנעירקענ איז ןעבָאה עלעיפ ןעוו ,קילבנעגיוא ןעניבלעז םעד ןיא טייהיירפ

 ךיז סע טָאה עלעפוצ ענעדעישרעפ ךרוד ןוא .ַאטעלָאנ ןיא ןעננַאפעג ןעוועג ןיב ןײלַא
 "סקילננוא ןערָאװעג לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןענייז רימ סָאד ,טבַאמעג רעטעּפש

 םהיא טימ טָאה סע ואװ ,רעישזלַא ךָאנ ןעמוקענ רע זיא ןעטרָאד ןופ ,רעדירב

 רעד ןיא עלעפוצ עטסרַאברעדנואװ איד ןופ ענייא ,רעה ףיא איװ ,טריסאּפ

 | *,טלעוו

 ןייז ןופ עטכישעג איד רוציקב טלהעצרעד רעטייוו רעכילטסייג רעד טָאה ױזַא

 סָאד ,טרעהענוצ םַאזקרעמפיוא ױזַא טָאה רָאדיִא רעד ,ן'ַאריאָארָאצ ןוא רעדורב

 ,(רערעהוצ ,0000:) רָאדי ַא אזא ןעװעג םינ ןעבע2 ןייז ןיא לָאמ ןייק ָּךָאנ זיא רע

 רע טָאה ,רעביוריעעז איד טימ לַאפוצ םעד וצ ןעמוקעג זיא רעכילטסיינ רעד סלַא

 -עגּפאא ,ףיש ן'פיוא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעטסירק איד ןעבָאה יז סָאד ,טגָאזעג זיולב

 עטסערנ איד ןיא טכַארבענ עקנירומ ענהעש איד ןוא ןעדַארעמַאק ענייז ןוא טרעדנילּפ

 בוא ,ןערָאװעג רעטײװ זיא יז םימ סָאװ ןענעיושרעפ רעבָא טָאה רע ;הטונ
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 טְּפעלְשענטימ; רעֶביוִר איד ןופ ןענייז ייז רעדָא ןעמוקעגקירוצ ןעינַאּפש ךָאנ ןענייז יז
 : ,ךיירקנַארפ ךָאנ ןערָאװעג

 רע סָאד ;עכילטסיינ םעד ןופ טנעהָאנ ױזַא ןענופעג ךיז טאה ןאמטּפיױה רער

 טעטכַאבָאעב טונ טאה רע ןוא ,טנָאזעג טאה רעזיד סָאװ ,טרעהעג סעלַא טאה

 יעיט א טִיִמ .טבאמענ רערורב ןייז ףיוא ןעבָאה רעטרעו ענייז סָאװ ,קורדנייא םעד .}

 ,ןעבילטסייג םוצ טגָאזעג  רעזיד ,טאה ןעניוא איד .ןיא ןערערחט טימ ןוא .ץפיז ןעפ -י
 טסייוו רהיא ;.!ררעה ןַימ ,ךַאא : ןעלהעצרע וצ .טרעחענפיוא טאה רע איו יו םערבא

 ןופ יז .תימ עניימ 2 עלא טימ ,ןערער והט ןופ -ןעטקאהנייא טינ ךימ ןעק .ףיא סָאד .אא

 ןיימ זיִא ,טרער רהיא .ןעבלעוו ןופ ןאמטּפיוה .רעשידלעה רעזיד ,ןעטלאהטב וצ ךייא |
 רערעגניי .ןַײמ ,סלא רעדנעגַאװ ןוא רעגיהטומ ,ןעוועג זיא רֶע איו יוזא .רערורב רעטסטלע :
 םענייֵא ,,רנַאטשינעטַארלָאס ןעלופנערהע םעד טלהעוועג רע טאה ךיא ןוא רערורב .
 רעיא ; איו .ןעֶנאלשעגראפ זנוא ,טאה ,רעטָאפ .רעזנוא עבלעוו , ןענעוו יירד איד .פ }
 א איו .ןעגְנּולקֶעֶג ךַיַא טאה , עֵבלעוו ,טבישעג ןייז ןיא טלהעצרע ךיוא טאה .רארעמאק' :

 עבלעװ ןיִא  ,ןעטּפָאשנעסיװ .ָאיד ןצ טעמדיוװעג ךימ באה ןיילא ךיא ,השעמד -אבב) .

 רעכלעו טיִמ ,עדריױװ רעד וצ טכָארבעג ,ךימ| ןעבָאה .סיילפ ןיימ הא ףליה ס'טָאג
 טאה ןוא ורֲעּפ: ןיִא יז ; טניּפֶעֶג רעדורב רערעגניי ןיימ ,טעדיילקעב ימ טהעז רהיא |
 סָאד ,טקישעגרעבירעה ןעמוס עכלעזַא רימ ןוא רעטָאפ ןַײמ םוח טבייר ןעסיורג : 8
 -סיורעה קירוצ ןעמונעגטימ טאה רע עכלטוו ,,רעדקעג איד רָאנ טינ םהיא טאה רע |

 טייקבילנעמ איד ןעבענעג םהיא טאָה רע ןרעדנָאז הנאה .רעבייר א טימ טלהַאצעב

 ךרודָאד רע טָאה רימ ןוא ; ןעוועג זיִא רוטַאנ ןייז איוו .דנַאה רעיירפ א טימ ןעבעל וצ =

 .ןיימ ןענלָאּפרעּפ וצ טייהיירפ ,ןא טייקנירנעטשנָא רהעמ טימ ןעלטימ איד .טפאשרעפ |
 וא ְךָאננ טבעל רטָאַפ ןייֵמ  .טמא סעניטצעי ןיימ ןעכיירגרעד וצ ןאד ןוא םוידוטש |

 איוו ,טיִנ סייוו רע סָאװ סָאד איו ,רעמוק לעיפ ױזַא טינ םהיא טפאשרעפ ךאז ןייק

 לָאז רע טדנוטש עלַא ןוא גָאט עלא טָאנ טעב רע ;ןהוז ןעטסטלע ןייז טהענ םע

 ,ןעבעל ץייב ןהעז רעדעיוו ןהוז ןייז טֶעוו רע זיב ,ןעבעל ןעזָאל גנאל יוזא רַאנ םהיא

 ,גידנעטשרעפ  יױזַא .ןעוועג טסנָאז זיא רעבלעוו ,רֶע םוראוו ,ןעפיירגעב טינ זעק ךיא
 רעד ןיִא טְבירכַאנ ,עטסעדנימ איד ןעֶבעֶנעֶג ,טִיִנ לָאמנייק ךיז ןופ רעטָאפ ןייז .טאה |

 רעֶנייא רעֶבלעוו רַעדַא ְרעֶטָאֿפ ךעד ןעוו ןעד ;ןעדיירפ ןוא ןערייל עלעיפ ענייז ןופ טייצ
 ןעוועֶג גיחטיונ טינ עלעֶקעטש םעד טימ רעדנואוו סָאד טלָאװ טסואוועג סע טכַאװזנוא ץופ-

 ,טייהסיוועגְנוא איד ךימ טלעווק רעבָא טצעי  ,ןעפאשרעפ וצ .דלעגדזעל ייז םהיא םוא |
 ביור רעייז םיא טעדרָאמרע רעדָא ןעזָאכעג זיױל םהיא ןעבָאה ןעזיוצנארפ איד בוא
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 אוד | אוו עי טצעי י רָאנ טל ךיא ןעװ "ןעדורב .לעוג ןיימ א .ןצרעה יא
 ןופ טיירפעב .דיד .טלָאװ ךיִא ןיב ןעֶהור טינ וא .ןטכזֿפױא ךיד טלָאװ ךיא } טסיב

 רעצעמיא ןעוו א !ךיד ריפ 'ןערייל ןעפרַאד ןיילַא לאז ךיא ליפא עוו ,רנעלע אז .
 ךָאנ) ,טְסיִב ַאוד סָאד) | ,טכירבאנ איד .טכארבענ רעטָאפ ןעטלא ןעטונ רעזנוא טכָאװ -
 רעקרעמ} ןעטסרעטסניפ .םעד ןיא ןע ענופעג וליפא ךיר טסלָאוו אוד ןעוו ןוא  ,ןעבעל | יב!

 "עב ןעטרָאד .ןופ .ךיד ןעטלָאװ | .סנעגעמרעפ .ם'רערירב ענייד 'זא ןייז '{ אירעברעב ןֹופ
 ךָאד ריד רימ ןעטלָאװ .יַאולה !ַאדיאָארָא ָאצ עניהטימ"לעדע א טנהעש ַא טייפ
 יורב| ןיימ ,טימ ןָאהטעג .טסָאה ָאוד עבלעוו ,ןעטַאהטלהָאװ איד ריפ ןעלהָאצעב ןענעק }
 ןוא ,ןרָא ָאבעג רערעיװ טרעוו עלעעז ייד איו ייברעד ןייז רימ ןעטלָאװ יאולה רעד
 וי , יי : !ףילקילנ ױזַא טכַאמעג עלַא זנוא 'טלָאװ עבלעו ,הנותח א ןרעייפ | 

 טָאה רע ע סָאד ,ןעזעיוועג ןעבָאה רָאדיִא םעד ןופ רעטרעוו ערעדנַא ןוא עויד

 עכלעוו ,עלא סָאד ד  ,רעדורב ןייז ןופ לָאזקיש םעד ןיא לייהטנא ןעגיניא אזא ןעמונעג
 "טסַײנ ,רעד 'סלא * ,טרהירעג ! ףעימ ןעוועג רעױרט ןייז ןופ ןענייז ,ייברעד ןעוועג ןעלייז -

 רהעז איוו ןוא ,ןעגנולעג םהיא זיִא ןאלפ ןייז ןהעש איוו ,ןעהעזענ טצעי טָאה רעכיל
 טינ רחעמ רע טָאָה .,ןאמטּפיױה םעד ןופ שנואוו םעד ךָאנ ןעננאגעג זיא טעלַא טוג

 רעבירעד זיא רע - .הטומ ןעגירעיורט ןעזיד ןיא .טפַאשלעזעג איד ןעוָאל טלַאװעג ! |

 עמונעג איז טָאה א | "ארי אָארָאצ וצ ןעגנאגעג גניירעה זיא ,שיט ןופ ןענאטשעגפיזא
 טָאה ןוא ,דנַאה סינאמטּפייה םעד ןעמונעג רערעדנַא רעד שימ טָאה ,דנאה רעד ייב
 ס רָאריִא םעד ןוא ַאעהטָארָאד ,אדניצול ןעגנַאגעג ןענייז ןעטניה ןיפ ,טרהיפענ ןעדייב |
 -לעזעג רענירביא רעד וצ ןוא רָאריִא םעד וצ טרהיפעגוצ| יז טָאה .רע -ןרעטכָאט =

 רעד ס ָאװ ,גנטרַאװרע .רעלופ טימ ,ןענאטשעג ָאר זיא .ןאמטּפיוװז רעד -.טפַאש

  ןענָאז ָאד 'טעוו .רעבילטסיינ !

 םיירפ  ןאָא ,טנָאזעג רע אה !!רָאריִא ררעה ,ןערערהט ערעײא בָא טנעקירט}

 רעיא רהיא טהעז רעיה .,קרַאטש } יױזַא טשניוו רהיא סעכלעװ ,קילנ םעד טימ ךייא
 רעיה .ןעניוא .ערעײא רַאפ ןירעגעווש .ענידריוו יסנעבעיל רעיא ןוא רעדורב ןעווַארב
 ױזַא םהיא ריפ ,טָאה עבלעוו ,עקנירומ ענהעש איד ןֹוא ַאמדעיוו ןאמטּפױה רעד זיא

 ,טלהָעצרֶע דייא בָאה ךיא עבלעוו | ןופ .,רעביױר"מי עשיזיוצנַארפ איד = ,ןָאהטעג לעיפ .
 רַאפ .ןעניישרע יז .ןעבלעוו ןיא ; ,דנַאטשוצ ןעמירָא .םער וצ טכארבענ ןערייב ייז ןעבָאה /
 םייקניֿבעניירמ איד ןעזייוועב וצ יז ,םייהנענעלעג איד ןעבָאה טלַאז רהֹיא .םוא ,ךייא וי
 יי .*,ןעצרעה ןעמוג רעיא ןופ

1 .0, 
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 םהיא טאה רעזיד ,סמרָא איד ןיא רעדורב ןייז וצ טלײַאעג טאה ןַאמטּפױה רעד
 'ע סלא ןוא ןעטכַארטעב וצ טונ םהיא םוא ,טסורּב איד ףױא טגעלעג דנעה ערייב

 םייקכילטרעצ ַאזַא טימ םהיא רע טאה ,טנעקרעד ןעניצ-סטכיזענ ענייז ןָא םהיא טאה

 - ףערערהט-נעריייפ עלעיפ ױזַא ןעסָאנרעפ טאה ןוא סמרָא ענייז טימ ןעמונענמורעה
 טנעקענ טינ ךיז ןעבאה ,ייברעד ןעוועג ןענייז סָאװ ,איד ןופ עטסרהעט איד סָאד

 .ןעּבָאה רערירב עדיב איד עכלעוו ,ןעלהיפענ איד ,ןענייוו וצ םהיא טימ ןעטלאהנייא
 רענינעוו ךאנ ןוא ןעפיירגעב םיוק ךיז ןעזָאל ,סנעּביצ ןוא רעטרעוו ףרוד טשיוטענסיוא

 ןעכָארברעטנוא נידנעטש ןענייז ןעבעל רעיז ןופ ןעגנולייהטטימ טצרוק ,ןטביירשעב |

 "מוא רָאריִא רעד טאה ָאד ;עּבעיל רעכילרערירב רעייז ןופ עקירדסיוא ךרוד ןערָאװעג

 ,ןטנעמרעפ ןייז ןופ ןירעטיה איד ןייז וצ ןעטטבענ איז טאה ןוא ן'ַאדיאָארָאצ טמרַאעג)

 איד ןעבָאה ָאד ןוא סמרָא איד ןיא רהיא וצ רעטכָאט ןייז טרהיפעג רע טאה ָאד

 א ןערערהט איד ןעפורעג רעדעיו עקנירומ עטסנהעש איד ןוא ןיטסירק ענהעש

 .ןעגיוא ס'עמעלא

 "עב טאה רע ,ןענעיוושענ טאה ןוא טרעדנואוורעפ ןעוועג זיא טָאכיק ןָאד

 - "רעדנָאז איד וצ טנעכערענוצ יײז טאה ןוא ןעננוריסַאט ערָאברעדנואוו עניד םעטכארט

 ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ ןעכאז ערַאב

 ַאדיאָארָאצ הא ןַאמ-טּפױה רעד סָאד ,םעד ןענעוװ טנינייאעג ךיז טאה ןעמ

 ןעטלַא םעד םוא ,אלליוועס ךָאנ ןהענ רָאדיִא םעד טימ ןוא ןערהעקמוא ךיז ןעלָאז

 ןייז וצ ןעטעּב וצ סהיא ןוא ןעמוקנָא רייז ןוא גנואיירפעב רטייז ןערלעמ וצ רעטָאפ

 טיג זַאלּפרעזײר ןייז טאה רָאדיִא רעד ןעד ;גנולהעמרעפ ןוא עפיוט סיַאדיאָארָאצ ייב

 םעוו טייצ טאנָאמ א ןיא סָאד ,טבירבַאנ ןענירקענ טאה רע לייוו ,ןרטדנע טנעקענ

 מאה רע ןוא עטָאלפ א ןהענבָא (ןעינַאּפשרײנ) אינַאּפסע אוועונ ךאנ אלליוועס ןופ

 יטּפוה םעד טלייאעג יז ןעבָאה עלא .,טייהנענעלעג איד ןעמַאזרעפ טכָאװעג טינ

 ױזַא וא {לאזקיש ןייז ןופ גנודנעוו עכילקיכנ איד רעביא ריירפ רעייז ןעזייוו וצ ןאמ

 ,ןטסָאלשטנע ךיז יז ןעבָאה ,געװַא בלַאה סלא רהעמ ןעוועג ןיוש זיא טכאנ איד איו

 .ןעהור ןהעג וצ לייהט ענירביא םעד

 ועיר א םוא ,סָאלש סָאד זעכַאװעב וצ ןעטָאבעגנָא ךיז טָאה טָאכיס ןָא

 םעד ןעבורוצנעװַא טציירעג ןערעוו טינ לָאז רעביירטמורעה רעזעב א טסנָאז רערָא

 םהיא ןעבָאה עכלעװ ,איד .םהיא ןיא יז טניפעג רעכלעוו ,טייהנהעש ןופ ץאש

 םעד טלהעצרע ךָאנרעד ןעבָאה ןוא טײקרַאבקנאד ןעזעיוועג םהיא ןעּבָאה ,טנעקענ

 עינעו טינ טימרעד ךיז טָאה רע ןוא יירעמרעווש רענעטלעז ןייז ןענעוו רָאריִא

 רעסיוא ןטוועג זיא רעכלעוו ,רעניצנייא רעד ןעוועג זיא עצנַאפ ָאשטנַאס  ,טריװטַא
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 רַאפרעד ;ןעּפָאלש ןעננַאנענ טעּפש .ױזַא זיא ןעמ סָאד ,טייהנעדעירפוצנוא ןופ ךיז
 םעד ףױא טנעלענ ךיז טָאה רע ןעד ,עלַא ןופ רעסעב ןעווענ רענעקענ ןייז זיא רעבָא

 רימ איו ,טסָאקענ רעייהט םהיא טָאה סָאד רעּבָא ,לעזע ןייז ןופ לעטָאז ןעכייוו

 רעייז ןיא ןעגנַאנעגניירעה ןענייז ןעמאד איד איו םעדכַאנ ,ןערהַאּפרע דלאב ןעלעוו
 ,ןעזָאלענ יז טָאה סע איו טונ יוזַא ןעטעבעגסיוא ךיז ןעבָאה ןעררעה איד ןוא רעמַאק
 זעטלַאה וצ ,ןעכָארּפשרעּפ טָאה רע איו ,םוא ,ןעטָארטעגסױרעה טָאכיק ןָאד זיא

 | ,סָאלש םעד רַאפ ךַאװ

 - ןעבַאה ,טייוו טינ ןעווענ ןייש זיא ןיישינעגרָאמ רעד סלא ,רעהכַאנ גנַאל טינ
 .ףיז ןעבָאה יז סָאד ,עמיטש עשירָאלעמ ןוא עמהענעגנא ַאזַא טרעהרעד ןעמַאד איד

 עכלעוו ,ַאעהטָארָאד טּפױהרעביא ,טייקמאזקרעמפיוא רעטסערנ רעד טימ טרעהענוצ

 ַאינָאד ןעפַאקשעג טאה סע טייז ס'רעכלעוו ייב ןוא רעטנומ ץנַאנ ןעווענ ךָאנ זיא
 ,ןעמערט טנעקענ טינ טאה רענייק ,רעטכַאט סירָאדיִא םעד ,ַאמדעיװ ןופ ַארַאלק

 רערעדנַא ןײק ןופ זיא עמיטש ןייז סָאװ ,רענניז רעמהענעגנַא רעד סאד זיא רעװ
 טזָאלענ ךיז טאה רעכלטוו ןוא טעטיילנעב ןעווענ טינ טנעמורטסניא רעדָא עמיטש

 רנערהעוו ,לַאטש ןיא זייוונעטייצ ףיוה ןיא זייוונעטייצ ,טניישענ טאה סע איו ,ןערעה

 ןיא טּפאלקעגנָא ָאינעדרַאק טאה ,עדרעיניינ רעסיורנ טימ טרעהענוצ ךיז ןעבָאה יז

 טעװ רהיא ןוא ןטרעה וצ ךיז לָאז טינ טּפָאלש סע רעוװ, ;טנָאזענ טאה ןוא ריהט
 *,ןרעביוצעב םוצ טגניז רעכלעוו ,רעביירטײלעזע ןַא ןופ עמיטש איד ןערעה

 קירוצ געווא ןאר זיא ָאינעדרַאק .אעהטָארָאד טגָאזענ טאה ",ןיױש ןערעה רימ,

 ,טײקמַאזקרעטפיוא רעטסעדנ רעד טימ טרעהענוצ ךיז טאה עכלטוו ,ַאעהטָארָאד ןוא

 | { רעיל סעדנענלָאפ טרעהענ טאה

 טל לי רע
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 3 לעטיּפַאק
 ערַאברעדנָאז ערעדנַא ךיוא ,גנויילעזע םעד ןופ עטכישעג עמזענעגנַא איד טלהעצרע טרעוו ַאר

 ,זױה-טסַאג םעד ןיא טריסַאּפ ןעבָאה עכלעוו ,ןעכַאז

 -- עּבעיל ןופ רעפיש רעד ןיב ךיא ָא

 ןעפעיט םעד רעעמ רהיא ןיא ןוא
 גנונפָאה ןהָא ךימ ךיא ףיש

 .ןעפַאה ַא וצ ןעמוק וצ

 =-- ןרעטש ַא העז ןוא חעג ךיא

 -- ןעטייוו רעד ןופ ןרעטש א

 רענהעש ןוא רעגיטכיל לעיפ

 ,סנרעטש ס'ָארונילַאּפ סלַא

 ףאמ טרהיפ רע ואוו טינ סייוו ךיא

 ,טשימוצ ץנַאג ךימ ףיש ןוא

 גיהור ןוא יירט עלעעז איד

 - {תעו וצ קרַאטש םהיא טכוז

 ,טכיזרָאפ ןוא טייקכילרהע ןיימ

 - = ךילנהעוועגנוא ןענייז סָאװ
 סנעקלָאװ עניימ ןענייז יז

 ,םהיא ןופ ךימ ןעמלַאהעּב סָאװ

 ,ןרעטש רעלעה רערָאלק ָא

 !טכיל טימ ךימ טסרעטייל סָאװ

 = ףימ טסקעדרעפ אוד איו דלַאב ױז

 | טדױט ןיימ זיא עגר א
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 ,טקנערעב ףיז אעהטָארָאד טאה ,טייוו ױזַא ןעמוקעג זיא רעננעז רעד ןעוו
 ַאזַא ןערעה וצ ןענינגרעפ סָאד ןעבָאה טינ לָאז ַאראלק זַא . ,ןעדאש ַא זיא סע סָאד
 ;טנָאזעג טָאה ןוא לעקָאש א ןעבענעג רעבירעד איז טָאה איז ;עמיטש ענהעש
 םוא רָאנ סע והט ךיא ,ףױא ךיד קעװ ךיא סָאװ ,דניק סעּבעיל ,רימ  עהייצרעפ,
 טבייללעיפ טסָאה אוד סָאװ ,עמיטש רעטסנהעש רעד טימ ןטריזומַא ךיד טמלָאז אוד

 - | *.ןעּבעל ןעצנַאנ ןייד ןיא טרעהעג ןעוו

 טָאה ןוא ןעפָאלשרעפ בלַאה ןעוועגנ זיא איז רעבָא ,טכַאװענפיוא טאה ַאראלק

 רעבירעד איז טָאה איז ;טנָאזטנ טָאה אעהטָארָאד סָאװ ,ןענַאטשרעּפ טינ סגנַאפנָא

 ןוא עניבלעז סָאד טנָאזעג רעדעיװ רהיא טָאה ענעי ןוא לָאמ ַא ךָאנ טנערפעגרעביא

 ןעזרעפ רֶאָאֹּפ ַא טרעהעג איז טָאה םיוק רעבָא ; טאזקרעמפיוא ןערָאװעג ןַאד זיא איז
 קרַאטש איז טָאה ,ןעגנזענ ץלא ךָאנ טָאה רעננעז רעד סעכלעװ ,דעיל םעד ןופ

 ַא ןעבעגעג ךיז טאה איז .,רעּבעיפ ןעגירקעג טלָאװ איז איװ ןרעטיצ וצ ןעבױהעגנָא

 ,ןייליירפ סעטסרעײהט ,סעטסבעיל ךַא :טנָאזעג טָאה ןוא ןאעהטָארָאד וצ נױב

 סָאר ןעװעג קילבנעגױא ןעזיד יא טלָאװ סע ?טקעװעג ךימ רהיא טָאה םורַאװ

 ןעזיד םוא ןעסָאלשענ ןייז ןעכָאז רעױא ןוא גיוא ןיימ סָאד ,ךימ ריפ קילג עטסערג
 *!ןהעז וצ טינ ןוא ןערעה וצ טינ רעגנעז ןענידריוו-סנרעיודעב

 ,רָאנ קנעדעב} .ַאעהטָארָאד טנָאזעג טָאה *? דניק ןיימ ,ָאד וטסדער סָאװא

 *.רעּבײטילעזע ןַא רָאנ זיא רעגנעז רעד סָאד

 ןופ רעציזעב ַא סלַא ,ַארַאלק טרעפטנעעג טָאה ",רערעדנַא ןייק זיא רע

 רענייק לָאמניײק םהיא ןופ ןעס ןעצרעה ןיימ ןופ ץיזעב םעד ןוא רעטיג"דנַאל ערערהעמ
 ",ןעבענפיוא ןיילַא םהיא לָאז רע ןעדייס ,ןעמהעננעװַא טינ

 עכלעוו טימ ,רעטרעוו ענולק איד רעביא טרעדנואוורעפ ןטוועג זיא ַאעהטָארָאד

 ןעזייוו"וצשיורעה טניישעג טָאה איז ןעד ;טקירדענסױא ךיז טָאה ןעכדעמ עגנוי סָאד

 ןעטרַאצ רהיא ןופ ןעטראװרע טנעקענ טָאה ןעמ סלַא טפאשנערייק ערעקרַאטש ַא

 ,טנָאזעג איז טָאה ?,אראלק עבעיל ,ןעסינעטער ךימ ריפ ןענייז דייר עניידק ;רעטלַא

 ,ןררעה םעד טיט וטסניימ סָאװ ; רעכילטייד ךיד רעלקרע .טינ יז חעטשרעפ ךיא,
 ןייז סָאװ ,רעננעז סעד םימ ןוא ,רעצרעה ןוא רעדנעל רעביא טניטלעוועג רעכלעוו

 איוו ןרעג יוזא ןעד ,עלייוו ַא ךָאנ רעבעיל טרַאװ ךָאד ?ױא ױזַא ךיד טגער עמיטשי

 - סָאר ןעָאלגעװא ךיא ליװ ןרעננוא יװַא ,עהורוא ןייד ןעליטש ןעלעװ טלָאװ ףיא

 סָאד ,טכוד רימ לייוו ,גנאזעג ןעזיד וצ ךיז גידנערעהוצ ּבָאה ךיא סעכלעװ ,ןענינגרעפ
 | *,עירָאלעמ רעיינ ַא טימ ןוא ,רעיל סערעדנַא ןַא ןָא טבייה רע
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 ערייב טימ טָאה ןוא ַארַאלק טנָאזענ טָאה * העש רעניר'2זמ א ןיא ןייז לָאז;

 רהעמ ךָאנ ןעועג םעד רעביא זיא ַאעהטָארָאד ;ןרעױא ערהיא טּכַאמענוצ דנעה

 טָאה רעכלעוו ,ורעגנעז םוצ טרעהענוצ ךיז םַאזקרעמפיוא איז טָאה ףךָאד ; טניוטשרע

 ; רעיק סעדנענלָאּפ ןעגנוזעג טצעי

 ,ענוימ עסיז גנונפָאה אוד ָש

 ןעבעל ןיא ךימ טסעטיילגעג אוד

 ,טסעמ וטסהעטש טייקזיינ ןעגעג

 ףילגעמ וטסכַאמ ךילגעמ טינ סָאװ

 ןעבָאה וטסלָאז ארומ ןייק רָאג

 ,מדױט םעד ןהעז וצ טירש ןעדעי

 לָאטניײק ןעכיירגרעד איד --- רעליופ איד

 ,געיז ןוא םהור ןופ ףמואירט טעד

 ;ענעי ריפ טינ זיא סיואכרוד קילג טָאד
 לומ טימ הּפמַאק ןייק טינ ןעּבָאה סָאװ
 דייהרעכַאװש רעביא ןעביג ןוא

 .ןעלהיפעג איד טייקליופ רעכַאוװש רעד

 עבעיל איר טמיוקרעפ םהֹור רהיא סָאד

 ,גיטכיר ןוא טכער זיא ,זירּפ ןעכיוה ריפ
 ,רענעי איו ץַאש ןייק טיג כע ןער
 {סָאטשעג רהיא ךָאנ טריּבורּפ טרעוו סָאװ
 : ךַאז ערָאלק ַא זיא סע ןוא

 .טצעשעג טינ טרעוו טסָאק גינעוו סָאװ

 עּבעיל רעד ןופ תונשקע איד

 ךילגעמנוא סָאװ ןעכיירגרעד ןעֶק

 רעמיא ךיא בערטש רעּבירעד ןוא

 ,לעיצ סיעּבעיל ןעכיירגרעד וצ

 תעינמ ןיוק רימ זיא טייקרעווש

 ,ןעכיירג וצ דרע רעד ןופ לעמיה

 יינ סָאד ףױא טָאה .ַארַאלק ןוא ןערָאװענ ןענעיוושטנע רעננעז רעד זיא ָאד

 וצ ןערָאװעג רענירעיניינ ךָאנ םעד ךרוד זיא אעהטָארָאד  ,ןעּפילכ וצ ןעגנַאפעגנָא

 ,ןערערהט ערעטיב עכלעזַא ןוא גנַאזעג ןעכילבעיל ַאזַא ןופ ךַאזרוא איד ןערהאפרע

 טרהיא טיס טָאה איז סָאװ ,טנערפענ לָאמ א ךָאנ ץַאראקק רעבירעד טָאה איו
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 ערהיא ןיא ןעסָאלשענ טסעפ איז טָאה ַארַאלק ,טניימעג רעטרעוו עגידרעהירפ
 איז לָאז ַאדניצול םוא ,רעױא ס'ַאעהטָארָאד וצ לױמ רהיא טנעלענוצ טָאה ,סמרָא

 רעגנעז רעזיד ,ןידניירפ עבעיל, :טמױרעגניא ליטש רהיא טָאה ןוא ,ןערעה טינ
 טָאה ןוא רעפרעד ייווצ טציזעב רעכלעוו ,ןָאנַארַא ןופ ןַאטקערע ןא ןופ ןהוז רעד זיא
 ערעזנוא ןופ רעטסנעפ איד .זוה ס'דעטָאפ ןיימ רעביאנענעג דירדַאמ ןיא טניואוועג
 טימ רעמוז ןוא ןעננַאהרָאפ טימ טקײדרעפ ןעוועג גידנעטש רעטניוו ןענייז רעזייה

 עייז ףיוא ןעגנאנענ זיא רעכלעװ ,ןאמלערע רעננוי רעזיד טָאה ךָאד רעבָא ,סנעדָאל

 .עהעזענ ךימ ,טרָא רעדנַא ןַא ןיא רעדָא עכריק רעד ןיא ,איוו טינ סייוװ יא ,ןעידוטש
 ײַּב ןעקרעמ וצ ןעבענעגנ רימ סָאד טָאה ןוא טבעילרעפ ךימ ןיא ךיִז טָאה רט ,ץרוק
 סָאד ,ןערערהט ןוא טכיזענ ןופ סנעכייצ עכילטרעצ עלעיפ ױזַא ךרוד רעטפנעפ ןייז

 ,טונ ןענייצ טזומענ ףךױא םהיא וצ ךימ בָאה ןיא ןעביולג טזומעג םהיא סע בָאה ךיא

 רעטנוא ,טגנַאלרעּפ רימ ןופ טָאה רע סָאװ ןענַאטשרעּפ טוג טינ בָאה ךיא להָאװבָא
 "עג טסעפ ךױא טּפָא רע טָאה ,טכאמעג רימ טָאה רע עכלעוו ,סנעכייצ ערעדנַא

 טשניוו רע סָאד ,ןענאטשרעפ בָאה ךיא סָאװ ןופ ,ערעדנא איד ןיא רנַאה ןייא ןעסָאלש

 וא רעטומ א ןהָא רעבָא ,טלָאװענ ןרענ ךיוא ךיא טלַאװ סָאד .ןעחטַאריײה וצ ךימ

 ןענעק ךימ לָאז ךיא ןעמעוו ,טַאהענ טינ םענייס ךיא בָאה ןעווענ ןיב ךיא איו ןיײלַא

 םעד ןָאהטענ רָאנ םהיא בָאה ןוא ןהענ ןעזָאקעג סע ףיא בָאה ױזַא ןוא ,ןטױרטרעּפנָא

 ,זיוה וצ ןעוועג טינ ןענייז סרעטָאּפ ס'נערייב ערעזנוא ןעװ סָאד ,ןעלאפעג ןעגיצנייא

 ךימ בָאה ןוא ןעדָאל םעד רעדָא גנַאהרָאפ םעד ןעּבױהעגפיוא לעסיב ַא ךיא בָאה
 ױזַא ןעוועג רע זיא םהיא וצ ךיז ןעזייוו ןיימ ייב ןוא ,ןעצנַאנ ןיא ןעזעיועג םהיא וצ

 ןיא .עגושמ ןעװעג זיא רע זַא ,ןעניימ טנעקענ טלָאװ ןעמ סָאד ,דיירפ ןופ טקיצטנע

 מָאה רע ;עזיירבָא ס'רעטָאפ ןיימ ןופ טייצ איד ןעמוקעגנָא זיא ןענירעד ןעטימ-

 איד טָאהעג טינ לָאמנײק בָאה ךיא ןעד ,ףימ ךרוד טינ רעבָא ,טרעהעג ןופרעד

 -רע ןופ ,ןעכער ךיא -- קנַארק ןערָאװעג ןיא רע ,ןעגָאז וצ םהיא סע טייהנענעלעג

 וצ ןענירקעג טינ עזײרבָא רעזנוא ןופ גָאט םעד םהיא יא בָאה ױזַא ןוא -- סינרענ

 ,דעישבָא ןײק ןעמהענ טנעקעג טינ םהיא ןופ ןעקילב ךרוד וליפַא בָאה ןוא ןהעז

 ןופ עזייר גָאט ַא ןעבָאה רימ סלַא עדַארנ ,עזיירבָא רעזנוא ְךָאנ נעט רָאֶאַּפ א רעבָא

 ריהט רעד רַאפ ןהעטש ןהעזעג םהיא ךיא בָאה ,זיוה"טסאנ ַא ןיא טרהעקעגנייַא רעיה
 טלָאװ ןיילא ףיא סָאד ױזַא ,רעביירט"לעזע סלא טעריילקרעפ ךילריטַאנ ,זיוה ןופ

 ןעבָארנעגנייַא ףעיט ױזַא ןעווענ טינ טלָאװ דליב ןייז ןעוו ,טנעקרעד ןעבָאה טינ םהיא
 -ענ א טרעדנואוורעפ ךימ בָאה א טנעקרעד םהיא בָאה ךיא ,ץרעה ןיימ ןיא

 ;טקרעסעב טינ סע טָאה רעטָאפ ןיימ ןטוװ ,ןעהעזעננָא רָאנ ךיִמ טָאה רע .טיירפ
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 -רעטנוא ייבראפ זנוא טהענ רע ןעװ ,סיוא רעמיא רע טכַייװ ןעקילב ס'רעטַאפ ןימ |

 סייוו ךיא' איו ױזַא * יא ןערהעקי רימ דאו :;רעזײה-רהָאמניַא !איד* ןיא! 'רעדָא !סנשא

 עבעיל סיוא רָאנ םופ יוצ ןעזייר'עננאל:עכלעזא .טכַאמ רע טָאד ןוא זיא רע רעװ ?טצעו | 7
 ףיוא טעטפעהעג רטמיא ! ןענייז ןעגיוא עניימ ןוא רהעז ךימ סע טבירטעב : ,רימ וצ

 רע ױזַא אוו ןזא ןעמוקענ זיא רע טביזבא רעכלעו -טימ ,טינ טייוו ךיא :טידט ענייז !

 ,דילנחעוועג"רעסיואםהיא טבעיל רעכלעוו ,רעטָאפ ןייז ןעזָאלרעּפ טנעקעג' ױזַא טָאה
 טעוװ רהיא איוו",ךילקריוו סעי טנעיררעפ רע לייוו ןוא ןהוז רעגיצנייא ןייז זיא רע לייוו

 .ךייא ךיא } ןעק- .םעֶד וצי הא .;ןהטז םהיא םעוװ רהיא ןעוו ,ןענייצרעביא ןײלַא ךייֵא |
 רימ טָאה ןעמ-וא פאק! יםענעגייא ןייז ןופ זיא ָאד טגניז רע סָאװ  סעלַא זא/ ,ןעגָאז

 ,זיא עטסמילש סָאד - ,רעטכיד ןוא טנעדוטש רעטונ א רהעז'זיא רע סָאד ,טנָאזעג |

 לעסיירט ןזא-ךיא רעטיצ ;ןענניז םהיא רעה ךיא רעדָא םהיא העז ךיא ןעוו ,לָאמ' םעדעי |

 ןערהאֿפרע'שעװוא זענעקףעדי 'םהיא -"טעוו! רעטָאּפ ןיימ  טָאד ?טסננַא רַאֿפ רעמוא

 םהיא*'טימ' ןעֿבעל "ןיא יתמאי ךַאנ 'בָאח ףיא .?עשניוו ערעזנוא-ופ סינמייהעצ' סָאל"* :

 ןעק יא 'סָאד ,קרַאטש יױזַא-םהיא ףיא/ בעיל ךָאד"ירעבָא ??טרערעג טינ-טרָאװ"ןייק **

 סייו-ךיא-סָאװ :,סעלַא זיא ,ןייליירפ יסעבעיל ןייֿפי ,סָאד - ;ןעבעל טינ םהיא ןהַא רהטמ **
 ,ןערָאװעג" ןעלעפעג יֹוזַא ךייַא זיא- עמיטש ןייז סָאװ ,רטננעז ןעזיד'ןופ ןענָאז וצ ךייא

 -לעזע ןייק טינ זיא רע סָאד : ,ןעגייצרעביא טנעקעג/ ךייא :טָאה * ןילַא עמיטש .טזיד"

 ,רעצרעהי ווא רעדנעל רעביא | א ןעלהעפעב ןטק- רעכלעו ,ררעה ַא ןרעדנָאז ,רעביירט |
 ר אא 8 טשיא יי 07 7 - י+ :פטנַאזעג ךײא בָאה ךיא איו

 גידנעסוק .;אטהטָארָאד טנַאזעג טָאה "!אראלק עבעיל ;רָאנ ְךייא טגיהורעֿב */

 טימ 'ךיא לעוװ ךיא ףָא ה ןַאד ?גָאט טרעוו סע זיב רָאנ טר או, .לָאמ רנעזיוט איז

 גנַאפנָא| רעמוצ אזא איו ,ערנעי ןעבילקילנ .טזַא וצ ןערהיפ' ךאז רעייא  ףליה ס'טָאנ /
 יז מא; ר יי . - 1.5 די : 4

 - "סע טנ עיררעפ

 "קילג א ןעטרַאוװרע יא 'ןעקי איו; ,ארַאלק ַאינָאד טצפיזענ טָאה 6 "ןיינ ךא;

 סָאד ;ןעניימ טעוו רעי סָאד ןעהעזעגנָא ןוא ךייר ױזַא זיא רעטָאפ ןייז ןעוו ,ערנע סעבי;א

 ? ןהוז ןייז ופ יױרפ .איר רענינעוו לעיפי ךָאנ ,טסנעיד' איד ןייז וצ םיוק ןעידרטֿפ ךיא

 טלעוו רעד ןיא ךאז ןייק ריפ ךיא לעװ רעטָאפ ןיימ ןופ ןעכיוו" ןוא ןעסיוו םעד ןהָא/ ןוא }

 ןעזָאלבַא ךימי לָאז ןאמ רעגנוי רעזיד סָאד ,ןעשניוו רָאנ טלָאװ ךִי אה -,ןעהטארייה טינ :

 רימ .סלָא ןערעוו רעטבייל טינ :טעוו רימ/ בוא ,סייוו רעוו ןעד"' ; ןערהעקמוא ךיז ןוא

 "רעפי !טייווי 'ױזַא" םהיא ןופ-י ןייז ןוא !ןהעז טינ רהטמי םהיא לעוו ךיא * 'עוו ,טצעי זיא

 גינעוז ךיא .טראוורע' לעטימ- ןעזיד יןלפ ךיוא סָאד ,ןעגָאז ףיא זימ ךָאד זאי טיי יי

  ףיא 'טָאד ןעוקעג ןיא סע ןעכאוו ןוֿפ הא ױזַא איו ,טינ רָאנ סייוו .ךיא ,ףליה
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 .ךיא .ןעד ;ךוא רע ןוא גנְוי יוזא ןאנ ףאד ןיּב ףיא -- טוג יוזא ןעראוועג םחיא ןיִּ

 .ןהעצכעז עלופ ןייק טינ ךאנ ןיּב ךיא ןוא רעטלא ןעכיילג | ןופ ןענייז רימ סאד ,ּבױלג
 .אטנאס, ןעגידנעמוק םעד טגאז רעמאפ ןיימ איוו ,טפרע סע לעװ ךיא ,טלַא רהאי
 יי יי - ..'בוש- םוי רעבילטסירק א) "לעונימ

 | - טימ ,הלושנוא ע עשידניק איד .רעביא ןעלכיימשוצ טזומעג טָאה ַאעהטָארָאד =

 . רער .ןופ לייחט ןענירביא| .םעד רָאנ טזָאלװ .טקירדעגסיוא ףיז טָאה אראלק רעכלעוו

 | ,רימ .ןעלעוו הירפ ןענרָאמ ; טנאזעג איז טָאה .2;עבעיל ןיימ - .;עֿפַאלשרטביא טכאנ

 - .דגיחעפ ןייק רָאג ןיוש .ץיועב ךיא ןערייס ,תטַאר א ; ןעניֿפעג ,ןעלעוו - .םעוװ טָאג ןעוו

 | - "*'8ינ .טײק

 - ןױהיטסַאג ןעצנאנ םעד ןיא ןוא פאלש ןעגנאגעג עדייב יז !ענייז טימרעד / 

 י ןיהטריוו רעד ןופ רעטכָאט איד רָאנ .טייקליטש עטספעיט איד .טשירעהעג) .טצעי'ט

 0 .סָאװ טימ טסואוועג ןעּבָאה ייז איוו יוזא -ןעפָאלשעג טינ ןעבָאה סענרָאטיראֿמ ןוא

 | - ןיא ןעסיורד טָאה רע סָאד ןוא טקעטשעגנָא ןעועג זיא רעטיר רעד תענושמ ַא ריפ

 .טימ ןעסַאל; שעב ייז ןעבָאה ,ךאוו ןעטלאהעג דרעפ ץפיוא גידנעציז םרָאפינוא רעלופ

 -איר . ןעביירטרעפ וצ עלייוורעד סנעטסגינעוו רעדַא ,,עקיטש א ןעלעיֿפשוצפױוא םהיא

 ,ץתענושמ ענייז ןערטהוצנָא ןוא טייצ

 רעטסנעפ ןייק זיא זיוה ןעצנַאג םעד ןיא סָאד ,ןערעװ טקרעמעב ָאד זומ סע

 .ךרוד ,םידייב-ייה םעד ףיוא גנונפע .עניילק א רעסיוא ;רלעפ |ו -ןעגנַאנטגסױרעה טינ

 ךיז ןעבאה גנונפע רעזיד ייּב .יורטש סָאד ןעפרָאװעגבָא רעה טָאה ןעמ עכלעוו

 איוו ,ןטָאכיק ןָאד טעטכַארטעב ןעּבָאה ןוא ןעיורפנני בלַאה עדייב איד טקעטשעג

 .טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןוא עקיה ןייז .ףיוא טציטשעג 'דרעפ ץפיוא ןעסעזענ זיא רע

 - טנעקעג טָאה ןעמ סָאר ,ןעצפיז עטסדנעכערב- צרעה ןוא עטספעיט איד ןעזָאלענסױרעה

 / ײז ,רעּפרעק ןופ/ ןעדייש טלַאװעג המשנ איד ךיז טָאה ץפיז ןעדעי טימ זַא ,ןעניימ

 : -רעבילטרטצ ןוא רעניהטימ" העוו ,רעטפנאז ַא טימ טָאה רע איו ,טרעהעג ךיוא ןעבָאה

 : .ןופ ריחב אוד ! ָאסַאבַאט ןופ אעניצלוד .ןירעלהעפעב ןיימ א .+טגָאזעג) עמיטש

 .,ץיוו ןעטסבעה ןופ רצוא ,רנאטשרעפ ןופ גנוהילב ןוא ץיּבש רעטסכעה .,טייקנהעש

 .,סעלא ןופ רליּב .סעטסרע אוד ;טרָאװ ןייא טימ  ,טייקכילרהע רעלַא ןופ ןיזַאנַאמ

 ,דעגנוא ם או טימ ! ךילפעד !טרָאפ ןוא ךילרהע ,ןעמָאקלָא 8 טלעוו רטד ןיא זיא סָאװ

 טבייללעיפ אוד טסקנעד 3 ןעניטפעשעב ; טייקנידריווכיוה = ןייד .טצעי ךיז ןעק רהעפ

 7 .וצ ריד םוא זיולב רעבלעוו ,רעטירי ןעטסגינעהטרעטנוא ןייד ןופ קילבנעניוא ןעזיד ןיא

 םכירבאנ רימ בינ ַא ? ןערהאפעג עלעיפ) יוזא ןענענ ןעליוו ןעיירּפ ץטימ טהענ ןענעיד

 מריזעג ןעבאפיירד םעד טימ ןיטעג ערנעלהארטש ו וא עדנעטכייל אוד  ,רהיא ןופ
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 איו ,טכיזענ רהיא ףױא האנק ןופ ןענױא טימ טכייללעיפ טצעי טססוק אוד סָאװ

 ןעניטכערּפ רהיא ןופ לָאז ץרעביא קירוצ ןוא ןיה םורעה טהעג איז רעדעװטנע ױזַא

 איוו ,גידנעקנעדעב טסנרע ,ןָאקלַאּב א רעביא סיורעה ףיז טניוב איז רעדָא טסַאלַאּפ

 ןעליטש טייקבילרהע רעדָא טייקנידריווביוה רהיא דנענידעשי טינ ןענעק לָאז איז ױזַא
 איו ,ןענעווטרהיא ןּופ טסרייל ץרעה סענעסירוצ ןיימ סעזיד עכלעו ,ןעצרעמש איד

 ,ץירוק ,ריירפ ןוא רעמוק ןיימ ,טסיורט ןיא סענרעטַאמ ןיימ ןעלדנאוורעפ לָאז איז ױזַא
 .רימ לָאז איז ןיול ןעכלעוו ןוא ןעבעל ןיא ןעלדנַאװרעפ טדיוט ןיימ לָאז איז ױזַא איוו

 ,ןיוש ךיד טסלייַא אוד סָאװ ,ןוז ָא ,אוד א ,עטסנעיד עיירט עניימ ריפ ןעבענ ןענעס
 עדנוטש רעהירפ רעטסרע רעד ןיא םוא ,ןענַאּפש וצ דרעפ ענייד ,סיוא טהעז סע איו

 רלַאב ױזַא ,ךיד טעב יא ,סורג ַא רימ ןופ רהיא בעינ ,ןטכוזעב ֹוצ ןירעלהעפעב ןיימ

 ,ןעסיינעב ןוא ןהעז איז טסעװ אוד ןעװ רעבָא !ןעקילברע איז טסעװ אוד איװ
 רעניטכיזרעפייא ָךָאנ םינ לָאז ףיא םוא ,טכיזענ רהיא ןעסוק וצ ןעטיה ךיד וטסלָאז

 ,ערַאבקנַאדנוא (עקנילפ) עניסיפיטכייל ענעי ףוא ןערָאװעג טזיב אוד איו ,ןערעוװ

 איד ףױא רעדָא ַאילַאסעהט ןופ רעדכעפ איד ןיא ןעפיוג ןעזָאלענ ךיד טָאה עכלעוו

 ןופ ןעציווש ןוא -- ןעוועג זיא סָאד ואו ,יונענ טינ טסייוו ךיא -- ָאענעּפ ןופ ןענערב

 | *1 עבעיל ןוא טכוזרעפיײַא |
 איר סלַא ,רייר עלָאפדײל ענייז טימ ןעמוקענ טָאכיק ןָאד זיא טייוו ױזַא

 ; טנָאזענ זייל טָאה ןוא ןלעּפסיל וצ ןעגנַאפעגנָא טָאה ןיהטריוו רעד ןופ רעטכָאט

 *,רעטנעהענ לעסיב ַא טמוק ןוא ,ררעה ןיימ ,טונ ױזַא טייז,

 ןייש ןעלעה { םעד יב טקרעמעב טאה ץא טקוקעגמוא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד

 רע עכלעװ ,םירױב ןופ גנונפע םעד ןופ םהיא וצ טקניװ ןעמ סָאד ,הנבל רעד ןופ

 טָאה סע איװ נילדעוו ,סעטַארנ עטליגעב טימ רעטסנעפ ַא ריפ ןעטכַאהענ טָאה

 ענייז ןיא ןעווענ זיא זױה"טסַאנ סָאד איו ,סָאלש םעניטכערּפ ַאזַא ריפ טסַאּפעג

 ,ענהעש איד סָאד ,םעדליבעגנייַא תענושמ ןייז טימ דלַאב ךיז טאה רע .,ןענױא

 טעװ ןוא טבעילרעפ םהיא ןיא זיא סָאלש ןופ ןירעציזעב רעד ןופ רעטכָאט ענילעדַא
 וצ טינ םוא ,רעבירעד ןוא ;דנַאה רהיא ןעטָאבנָא ,לָאמ ענירָאפ סָאד איו ,םהיא
 זיא ןוא ןעטנַאניצָאר ןייז טעוועריקעגמוא רע טָאה ךילפעזנוא ןוא רַאבקנַאדנוא ךיז ןעזייוו
 איר ןעהעזרעד טָאה רע איו דלַאב ױזַא ןוא ,גנונפע רעד וצ רעטנעהטנ ןעננַאנעג

 ערעייא סָאד ,ןייליירפ סענײעש ,רעיודעב ךיא, ;טגָאזעג רע טאה ,ךַאלדיימ עדייב
 ךייֵא ייז ןעק רעכלעוו ,דנַאטשנענעג ַא ןעבעילקענסיוא יז ןעבָאה ןעלהיפענ עכילטרעצ

 ,ןענעיררעפ ןח רעיא ןוא הטרטו רעכױה רעיא איו ,סָאמ אזא ןיא קירוצ ןעבענ טינ

 טָאנ) רָאטא ןעכקעו ייב ,רעטיר ןעדנרעדנאוו א ןענידלושעב טינ רעבָא טזומ רהיא
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 איד סלַא ערעדנַא ןַא ןעּבעיל וצ טייקכילנעמ איד ןעמונעגנעוַא טאה (עּבעיל ןופ
 עגיסיואכרוד איד ריפ טכוזעג קילּב ןעטסרע םעד ףױא טאה רע עכלעוו ,עגינעי
 ןיא קירוצ ךייא טהענ ; ןייליירפ סעטונ רימ טהייצרעפ ,ןעצרעה ןייז ןופ ןירעציזעּב

 רעיא רימ טקעדטנע רהיא סאוו םעד טימ טינ רימ טגניווצ ןוא ןרעמיצ ערעייא

 עטונ איד ןעװ .ךייא וצ רַאּבקנַאדנוא ןענייצ לאמ ַא ךאנ ךימ לאז ךיא זַא ,שנואוו

 ,סעּפע טסנאז ןעטרַאװרע רימ ןופ ךייא ןעזאל ,ךימ ריפ טאה רהיא עכלעוו ,ןעלהיפעג
 רהיא טפרַאד -- עּבעיל רעסיוא -- ןעלַאפעג ַא ןעמוקסיורעה ןעק ךייא סאוו ךרוד
 -נעגיױא סאד ,ןידנייפ רעדעישענ רעטּבילעג ןיימ ייּב רעווש ךיא ןוא ןעלעפעּב ראנ

 דנעגנאלש איד ןופ קאל ַא ןעננַאלרעפ טלאז רהיא וליפַא ןעוו .,ןעליפרע וצ ךילקילּב
 א ןיא ןוז רעד ןופ ןעלהַארטש ןעּפַאכוצנירעה רעדא אסודעמ ןופ ראאה
 ".לעשעלפ

 טאה ",ניהטיונ טינ ראנ ןייליירפ ןיימ טאה ,רעטיר ררעה ,ןעכַאז עלַא איד,
 | .סענראטירַאמ טנאזעג

 .טאביק ןאד טנערפעג טאה *7 ןייליירפ סענולק ,איז ליוו ןעד סאווא

 ,סענראטיראמ טרעפטנעעג טאה *,דנעה ענהעש ערעייא ןופ ענייא ראנח
 טרהיפעג איז טאה רעכלעוו ,גנַאלרעּפ ןעסייה םעד ןעקירדוצסיוא רהיא ףיױא םוא;

 ררעה רהיא ןעו סָאד ,ערהע רהיא ריפ רהַאפענ לעיפ ױזַא טימ גנונפע רעזיד וצ

 ןַא ןעטינשעגבָא סנעטסנינעוו רהיא רע טלָאװ ,טקרעמענ ןופרעד רָאנ טלָאװ רעטָאפ

 | - ,רעיוא

 ףיז געמ רע, .טָאכיק ןָאד ןעפורעגסיוא טאה *1ןהעז טלָאװעג ךיא באה סָאד,

 ,טאהעטנ ןעוו טאה רעטָאפ ַא סָאװ ,ףוס ןעזייב םעד ןעבָאה טינ ליוװ רע ןעוו ,זעטיה

 רעטבעילרעפ ןייז ןופ בייל ןעטרַאצ םעד ףױא דנעה ענייז טנעלעג טאה רע ןעוו

 | | *,רעטכָאט

 "רעד דנַאה ןייז טעװ טָאכיק ןָאד סאד ,טלעפייווצטנ טינ טאה סענרָאטירַאמ

 ,עסיטש ַא ןָאהטוצבָא םהיא טכיזבַא ױעד טימ ,ןעטעבעג םהיא ןעבָאה יז איו ,ןעננאל

 טיַאשטנַאס ןופ ןעמונעגבארעה טאה ,לָאטש ןיא ןעגנאנעגרעטנורעה רעבירעד זיא איז

 ,גנונפע רעד וצ ןעגנורּפשעגּפױרעה לענש רעדעיװ טימרעד זיא ןוא קירטש םעד לעזע

 לעטָאז ס'עטנַאניצָאר ףיױא טלעטשענ סיפ עדייב טימ טָאכיק ןָאד ךיז טאה עליײװרעד
 ןהעז וצ טקנעדענ טאה רע ואװ ,רעטסנעפ עטליגעב סָאד ןעגנַאלרעד וצ םוא
 ,רעיה, } טנַאזעג רע טאה דנַאה ןייז רהיא גידנעגנַאלרעד ,ןייליירפ עטבעילרעפ סָאד

 ײעָארטש עזיד ,טנָאזועג רעסעב רעדָא ,דנַאה עזיד רהיא טאה ,ןייליירפ סענידעגג

 עבלעװ ,דנַאה איד רתיא טָאה רעיה .טלעװ רעד ןופ רעכערברעה עלַא ןופ הטור
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 יןעצנאנ ןיא ךימ טציזעב עכלעוו ,איד וליפא + ,יורפ זיק ןנרהירעב טינ .לָאמנײק טאה

 ערהיא קרַאטש איו ,ןהעז :טלָאז רהיא םֹוא רָאנ ,ןעסוק 'םוצ טינ ךייא איז ביג ךיא
 ערהיא טיירב איװ ןוא ןענייז ןלעקסומ ערהיא ניטפערק איו ,טּבעװענ ןענייז ןעוורענ |

 ןעבלעוו וצ .היא םרָא רעד ,גיטבעט איו ו ,ןהעז ןענעק רהיא טעװ ןוֿפרעד { ןענייז ןרעדָא

 | - *.קַאלוק רעזיד טרעהעג סע

 ןופ .גידנעכאמ .,סענרָאטיראמ טנָאזטנ טאה **,ןהעז ךיילנ רימ ןעלעוו סָאד, |

 ידנאה סאד םורעה ןעפרָאװעג םהיא טאה איז עכלעוו ,טילטעּפ ַא קירטש םעדי
 ןופ ריהט רעד וצ ןעדנובענוצ קירטש םעד ןוֿפ עדנע ערעדנא סָאד טאה ןוא קנעלענ

 ןייז םורעה טלהיפענ קירטש ןעהיור םעד טאה טָאכיק ןָאד סלַא ,םידיוב"ייה םעד

 דנַאה ןיימ רימ טוהט טייקנידעננ רעיא סָאד ,טכוד רימ , : טנָאזעג רע טאה ,דנַאה

 זיא איז ןעד ,הטוו ױזַא דנַאה ןיימ טינ ךָאד טותט ,ןעטעלנ סלַא ןעצַארק רהעמ לעיפ

 טוהט ךיוא ,ךייא ןעכאמ ןעקנאדעג עניימ ןעכלעוו ,סורדױעפ םעד ןיא גידלוש טינ

 אזַא ףױא ןרָאצ ןעצנאנ רטייֵא סיוא טזָאל רהיא סָאװ ,םעד טימ טכערנוא רהיא

 טינ טמהטנ עבעיל ע'תמא סָאד ,ךָאד טקנעדעב ,רעמיעק ןיימ ןופ לייהט םעניילק

 | .*,עבאר עמאזיורג אזַא

 דֹּלַאב ױזַא-! ; טרעהעג טינ רענייק טאה רעטיר םעדןופ רעטרעװ ; עזיד .עלא

 ךַאלדײמ-ערייב איד ןענייז ,קירטש :םעד ןעדנוּבעננָא םהיא טָאה סענרָאט רַאמ איו

 ןטדנובענוצ ןעזָאלעגרעביא .םהיא ןעבָאה-ןוא ןעּכאל ןוֿפ- טהוטלבלַאה ןעפָאלטנגעװַא

 רע ןעד ; ןעכַאמ וצ זיול ךיז ךילנעמנוא ןעוועג םהיא זיא סע סָאד ,ענַאל אזא ןיא

 ןענעג דנַאה ןייז ןופ גנעל רעצנַאג רעד ךָאנ דארגנ ןעטנַאניצָאר ףיוא ןענַאטשטנ זיא

 רעד ןופ ?עניר םעד'וצ קנעקעגײדנַאה:םעד טימ ןעדנובענוצ ןוא רעטסנעפ"םידיוב םעד

 ייב טינ םהיא לָאז עטנַאניצַאר .סָאד ,ארומ-ןוא טסגנַא רעטסערג רעד ןיא -- ריחט|

 טָאה רע ןוא ,דנַאה רעד ייב םענעננַאהענּפױא :ַא ןעזָאל גנוגעוועב רעטסדנימ רעד

 רעכיז טנעמענ טָאה רע להָאװבָא ,ןערהיר וצ טינ ךיז ,ועטיה טזומעג רעבירעד ךיז

 ןעצנַאג ַא ןיא יז .טעוװ . טײקנעסַאקעג ןוא- דלודענ ןייז- .טימ .עטנאניצָאר סָאד ,ןייז
 זיא רע:סָאד- ,טקרעמטנ טָאה רע סלַא ,ץרוק  .טרָא ןופ ןערהיר טינ טרעדנוהרהָאי

 ןעמונעגנָא סעלַא רע טָאה -,ןעגנַאגעגנעווַא :ןענייז ןעמאד .איד ןוא ןעדנובעגנָא ןעווענ

 רעביירטדקעזע ןוא ןיוומ רעטרעביוצרעפ רעד ןעוו ,לָאמ ענירָאּפ סָאד איו יירעביוצ ריפ

 יעגנָא רע טָאה טצעי -,הענייב - איד .ןעכָארבעג .סָאלשןעניבלעז .םעד ןיא םהיא טָאה

 םוצ טרהיפרעפ םהיא .טָאה עכלעוו - ,טייקניטביזרָאפנוא .ןייז . ןעכולפרטפ וצ ןעננאפ
 טאה רע ּואוװ  ,סָאלש ןעזיד ןיא ןעמהענרעטנוא וצ םעּפע ןענַאװ וצ גָאמ ןעטייווצ

 ועטער איד םינ טננילענ ףאז א ןעװ לייװ ;ןעטינשענבַא טכעלש לָאט ן יא ץוש
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 402... ,1 ךוֿב .,טָאכיק .ןָאד ןוֿפ .עטֿביששנ ... -

 ןענַאװ טי ךַאז עגיבלעז איד לָאמ ַא ךָאנ ןוא ןעסיוו יז ןעפרַאד ,לָאמ עטסרע סָאד
 ,ייז ריפ טמיטשעב טינ זיא איז זַא ,ןייווטב ַא יא סָאד לייוו ,ןעמהענרעטנוא וצ

 "טיורעה ךנ ַאה ןייז .לָאמ עגינייא טריבורּפעג טָאה רע . ..ןרעדנא ןא ריפ ןרעדנָאז

 טלַא סָאד ,טסעפ -ױזַא = ןעװעג זיא איז רעבָא ,עלטעפ רעד ןופ ןעהעיצוצ

 טיג רע טָאה רהיר ןעקרַאטש א ,טסיזמוא ןעוועג זיא הימ ענייז עלַא סָאד
 ןרטג איו ןוא ;גיהורנוא ןערעװ טינ לָאז עטנַאניצָאר םוא ןעבעג טרָאטעג

 ץרוק יױזַא ןעוועג רעבָא רע זיא ,ןעזָאלוצרעטנורעה ךיז סנעטסנינעװ ןעװעג זיא רע

 רעדָא לעטָאז ס'עטנַאניצָאר ףיוא ןעביילב וצ ןעמוקעגסיוא זיא םהיא סָאד ,ןעדנובעגנָא

 | ,דנַאה איד ןעסײרוצבַא ךיז

 ןעּבָאה וצ ןעשנואוועג רע טָאה ָאד .;ןעשימ ןעמונעג םהיא ייב טצעי טָאה סע
 טָאה ָאד ; רערעביוצ ןעדעי ןעגעג -טלעטשענ ךיז טאה סָאװ ,דרעווש סעיסידַאמַא

 ןעכרַאד טעװ .טלעוו איד סָאװ טרעױרעב רע טָאה ,ָאד ,לומ ןייז ןעטלָאשרעּפ רע

 ךיז טָאה רט איו -- טרעביוצעב ןעביילב טעװ רע סָאװ טייצ עצנַאנ איד ןעדייל

 -עג ןייז טיִמ .טניטּפעשעב רעדעיװ ךיז ןעקנַאדעג ענייז ןעבָאה ָאד  ;טעדליבעגנייַא
 רענערט"דליש ןעיירט ןייז ןעפורעג רע טָאה ָאד ;ָאסָאבָאט ןופ ַאעניצלוד רעטבעיל

 "ארבעג טאה ןוא ףָאלש ןעפעיט ןיא ןעקנוזרעפ ןעוועג זיא רעבלעוו ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 עכלעוו ,ןעמַאמ ןייז טַאהענ ןעניז ןיא טינ וליִפא טָאה ןוא ןעסיקילעמָאז ן'פיוא טעט

 עפיקגַא רעדָא ָאעדנַאגריל ןענולק םעדז ןעטעבעג רע טָאה ָאד ;ןעריובענ םהיא טָאה

 היא ! וא ןרנירפ עשו קי ! 2 רע } ' ןתעמש 'וצייב םהיא ַאדנַאנױוא ןידניירפ עטונ ןייז ןעטעבענ רע טָאה ָאד ןוא ףליה םוא

 ןרָאצ ןופ טעשטירעג רע טָאה ןאר ןוא| ןעגרָאמ רעד .ןעבָארבעגנָא טָאה ךילדנע |

 רעד סָאד ,ןעננונּפָאה עלַא ןעבענעגפיוא טָאה ןוא סקָא ןא איו גנולפייווצרעפ ןוא

 סָאד ,טביולנענ טָאה רע לייוו ,גנוזעלרע ןא ןעגניירב םהיא טעװ גָאט רעדנטמוקנָא
 ,רעסעב רהעמ דָאנ טביולנעג רע טָאה סאד ןוא ;גיווע ףױא רעמרעביוצעב ַא זיא רע

 ךיז טָאה רע ןוא ,רהיר ןעטסדנימ ןייק ןעבענעג טינ ךיז טָאה עטנָאניצַאר סָאװ

 ןהעטש ױזַא ןעביילב| ןעזומ .ןעלעוו עלעדרעפ ןייז ןוא ןיילא רע סָאר ,טערליבעגנייַא

 טעװ (ןרעטש) תולזמ עזייב ענייז ןופ הטילש איד זיב ןעקנורטעג טינ ןוא ןעסענעג טיג

 .,ןעזעלרע ייז טעוװ רערעביױצ רערעגיטכעמ ַא ךָאנ רערעדנַא ןַא רעדָא ,ןהעגרעביארָאפ
 ןעבױהעגנָא סע טָאה םיוק ןעד ,טריאעג רהעז תונויער ענייז טימ רעבָא ךיז טָאה רע

 ןעמוקעגנָא ןעסקיב טימ עטנעפַאװעב רעטייר עטעדיילקעניטוג .רעיפ ןענייז ,ןענָאט וצ
 ךָאנ זיא עבלעוו ,ריהט איד ןיא טּפאלקעג קרַאטש ןעבָאה ײז .רעיוהט םעד ראפ
 מינ רעגַאל ! ןייז ףיוא גידנעקוק טינ טָאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד ,ןעסָאלשרעפ ןעוועג
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 ַא טימ ןעפורעג יז וצ טָאה ,ךַאו."דליש ףוא ןענאטשענ זיא רע סָאד ,,ןעסענרעפ
 -- טייז רהיא סָאװ רעדָא רענערט"דליש רערָא רעטיר רהיא , ןָאט ןעשירעלהעפעּב

 טפרַאד רהיא ןעד ; ןעּפַאלק וצ טינ סָאלש ןעזיד ןופ רעייהט סָאד ןיא ָאד טָאה רהיא

 רעזיד וצ ךָאנ ןעפָאלש ,ןירעד ךיז ןעניפעג עכלעו ,עגינעי איד סָאד ,ןעסיוו ןיילא

 עכלעזַא ןופ ןרעיוהט איד טרהיפעגנייַא טינ סנעטסנינעו זיא סע רעדָא ,עדנוטש

 טהענ ,םיור"טלעוו ןעצנַאג םעד טעטכײלעב ןוז איד רערייא ןטנפע וצ ןעננוטסעפ

 ןעק ןעמ בוא ,ןהעז רימ ןעלעוו ןַאד ,,גָאט ןעלעה םעד ,םעטרַאװרע ןוא בָא רעבירעד

 טינ רעדָא ןעזָאלניירעה ךייַא
 רימ סָאד ,גנוטסעפ ַא רעדָא סָאלש ַא ָאד ךיז טניפעג 1 לעווייט םוצ אוו;

 ,רעטייר איד ןופ רענייא טנערפעג טָאה 4 סעינָאמערעצ עכלעזַא ןעכַאמ ןעפרַאד ןעלָאז
 רימ ןוא עדנעזייר ןענייז ריס .ןעכַאמּפױא זנוא טזָאל ָאט ,הטריוו רעד רהיא טייז,

 ןײר ,רעטייוו ןעטייר ןַאד ןוא רעטופ לעסיב ַא ןעבענ דרעמ ערעזנוא רָאֿפ ָאד ןעליוו

 | *.סענעלייַא ןיא ןענייז רימ

 'יִל הטריװיטסָאנ ש וצ ךילנהע סיוא העז ךיא סָאד ,רעטיו ,ןעד רהיא טניימ,

 .טָאכיק ןָאד טנערפענ טאה
 ;רעטיר רעד טנָאזעג טָאה ",טינ ףיא סייו ,ךילנהע טייז רהיא ןעמעװ וצ,

 עמשטערק עזיד ןָא טפור רהיא ןעוו ,תענושמ טדער רהיא זַא ,ךיא סייוו סָאד רעבָא;

 | *.סָאלש א
 סנייא ךָאנ וצרעד ןוא, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה "?טע זיא סָאלש א,

 . עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ןירעד ךיז ןעניפעג סע ןוא ,דנענעג רעצנַאנ רעד ןיא עטסעב איד ןופ

 איד ןיא סרעטּפעצס ןעטלַאהעג ןוא ּפָאק םעד ףױא ןעניורק ןעגָארטענ ןיוש ןעּבאה

 *רנעה

 טָאה "נַאה ןיא ןירק איד ןוא ּפָאק םעד ףױא רעטּפעצס רעבעיל טנָאזע

 ,רעלעיּפשיוש ערַאברעדנואװ עּפורט ַא ןענעיּכ זומ ָאד, ,רעטייר רעד טרעפטנעעג

 טינ ןענייז ,טרעדױלּפ רהיא עכלעוו ןופ ,סרעטּפעצס איד ןוא ןעניורק איד עכלעוו ייב

 גנַאלק ןייק טרעה ןעמ ואוו ,עזיד איוו עמשטערק רעמירָא ןַא ןיא  ,טייהנעטלעז ןייק

 ןוא סרעטּפעצס ןענעידרטפ עכלעו ,;ענױשרעּפ ןייק ןערהעקנייא טינ ןעלעוו ,טינ

 *,ןעניורק

 טייז רהיא ןעווע ,טַאכיק ןָאד טנָאזעג טָאה י,טלעוװ איד גינעוו טנעק רהיא,

 *,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ייּב ןעריסאּפ עכלעוו ,ןעכַאז איד טימ טנַאקעב טינ

 יינ סָאד ףױא ןעבאה ןוא ןרעדױלּפ םעד ןופ דימ ןערָאװעג ןענייז רעטייר איד

 םהיא טימ א טּפַאכעגּפױא ךיז טאה הטריװ רעד סָאד ,קרַאטש ױזא טּפַאלקעג
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 וצ םוא ןענַאטשעגפױא רעּבירעד זיא רע ;עמשטערק ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,עלַא
 טנייא סָאד טכַאמעג עדַארג ךיז טאה עלייוורעד ,טסַאלקענ טאה סָאד רעוו ,ןהעז

 ןעגנַאנעג זיא ,,ןעטייר וצ ןעמוקענ ןענייז עדנעּפַאלק איד עכלעוו ףיוא ,ררעפ איד ןופ

 ןטגַאלשעגרעדעינ ןוא שילָאבנַאלעט ץלא ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןעטנַאניצָאר ןעקעמשעב וצ

 ןעטרעטרַאמעג ןייז רעטנוא ןרעױא ענעזָאלענבַארעה טימ ךילנעוועבנוא ןענַאטשענ

 הא -- ןייּּב ןוא שיילפ ןופ ןעווענ רהעמ טינ ךיוא רעבָא זיא רע איו ױזַא ,ןררעה

 ןעטלַאהנייא טנעקעג טינ ךיז רע טאה -- ןעהעזענסיוא טאה סע איו ,ץלָאה ןופ טינ

 ,טקעמשעב םהיא טָאה סָאװ ,םעד ןופ עבעיל איד ןרעֿפטנע וצ ןוא ךיז ןערהיר וצ

 ס פ ערייב ס'טָאכיק ןָאד ךיז ןעבָאה ,טרָא ןופ טקורעג רָאָאה ַא ךיז רע טָאה םיוס

 טינ טלָאװ רע ןעוו ,דרע רטד וצ ןעפלָאהענ טלָאװ רע ןוא לעטָאז ןופ טקורענבָארעה

 ,ץרעמש לעיפ ױזַא טכאמענ רעבָא םהיא טאה סָאד ,דנַאה ןָא ןעדנובעגנָא ןעזעוועג

 טסײר ןעמ רעדָא דנַאה איד ּבָא םהיא טקַאה ןעמ סָאד ,טניימענ טאה רע סָאד

 ענייז סָאד ,ררע רעד וצ טנעהָאנ ױזַא ןעמוקענ זיא רע לייוו ,םרָא םעד סיורעה םהיא
 ןעד ; רענרע ךָאנ ןעווענ םהיא ריפ זיא סָאד ןוא טרהירעב איז ןעבָאה רענניפײציּפש

 סיפ איר םוא טכעפעג ךָאנ םהיא טאה סע נינעוו איוו ,טקהיפענ טאה רע איו ױזַא

 ךיז עהימ ץלא ןעבעגענ ךיז רע טאה ,דרע איד ףױא ןעכעטשוצפיורעה ןעצנאנ ןיא

 ר;נייא איו ױזַא ? ןעדָאב םעד ןעכיירגרעד וצ םוא ןעהעיצוצסיוא ןוא ןעקערטשוצסיוא

 ,ךרודאד םירוסי ענייז טרעסערגרעפ ,ךיוה רעד ןיא סערוטרָאט ףױא טהעיצ ןעמ סָאװ

 איז עכלעו ,ךרע רער ףױא סיפ ענייז ןעלעטשוצבָארעה טסיזמוא טכוז רע סָאװ

 ,טעמכ ןערהירעב
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 = * תָאה רו עת ןחחא 20 פח ; 6 4 .לעטיּפַאק -- - וי - ;רימ וי = : "

 .-ןעמשטערק רער ןיא טריסַאּפ ןעּבָאה סָאװ :;ןעכַאז .עטרעהרענוא :איד-:טצעזעגפרָאפ:ןערעװ יָאר
 ו6 סלה 6 רש טמה 2 טי 66 086 שה 22 מ - 5 . טי = 05 2 {קטנײרי טי : +וב י-+

 - ,רטר סָאד  ,ועירשעג ױזַא .ךילקריוו טָאה טָאכיק .לאפ א
 עמ. ועקארשרער קרָאטש םָאֵה ; הרי א 1

 .י עמלעוו ,איד .ריוא .ןטיירשעג עזיד ןעֶמענעג טָאה סע

 | .,"יראמ - ןעפאלעגוצ .ענייז = ,ןעסיוקד , ןעוועג ,ןענַיז - 0 אש

 , בוא ו ןעוועג םראל םעד ןופ ןייש זיִא עכלֶעוו ,םעֶנרָאט י 2
 ;ןופרעד ךאזרוא איד .העלקרע טנעקענ טכייל ךיִז טָאה

 .,םיִריוביייה ן'ִפױא ןעפָאלענֿפױרעה ךינ רעבירעד זיא איז

 /םער טכאמעג זױל טָאה ןּוא ןעמעלַא ןופ הקיתשב
 ןעלאפעג םעדכָאנ ךיילנ זיא יש ןוא .,ןעננַאהעג זיא טָאביק ןָאד ןעכלעוו ןָא ,קירטש

 ןעבָאה ןוא ןעננאגענוצ םהיא וצ ,ןענַײז . עדנעזַײר איד ןוא הטריוו רעד .ררע רעד וצ

 -טנע טינ ,ןעירשעג גידלַאװנ "װַא טָאה רע סָאװ ,השעמ איד זיא סָאװ ,טנערפענ

 יפיוא זיא ,דנַאה רעד ןופ קירטש םעד ןעמונעגבָארעה רע טָאה טרָאװ ןייק גידנרעפ

 יז טכעטשעגנָא טָאה ,ןעטנַאניצַאר ןייז ףיוא בייה ַא ןעבעגעג ךיז טאה ,ןענַאטשענ

 זיא ,דלעפ ןיא קיטש א ןעטירענ טָאה ,עקיּפ ןייז טנעלעננייא טָאה ,טנרָאּפ ןופ דליש

 סָאד ,טנַאז סע רעװ} :ןעפורענסיױא טָאה ןוא קירוצ ּפָאלַאנ ןעצרוק ןיא ןעמוקעג)
 ףיא ןוא ןעניל טגָאז רע זַא ,ךיא גָאז םעד ,ןערָאװעג טרעביוצעב טכער טימ ןיב ךיא

 -ימָאקימ ןיסטצנירּפ איד ןעוו ,ףּפמאק םוצ ףױא םהיא רעדרָאּפ ןוא םהיא ףּפמעקעב
 *! רימ סע טביולרע ַאנָאק

 ;דייר פ'טָאכיק ןָאד רעביא טרעדנואוורעפ ןערָאװענ ןענייז טסעג עיינ איד

 רעװ ,,ײז גירגעגָאז ,רערנואװ סעזיר םרעלקרע ײז טָאה רעבָא הטריװ רעד
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 ןיא רע לייוו ,ןעקוק וצ טינ רעמרעוו ענייז ףיוא טָאח ןעמ סָאד ןוא ,זיא טָאכיק ןָאד

 יד ןיא טָאה יצ ,הטריוו םעד טגנערמעג ןאד ןעבאה ייז .ןעניז ןייב ןעצנאג ןיא טינ

 רעכלעוו טְלַא דהָאי ןהעצפופ רחעפעננוא ןאמ רעגנוי ַא טרהעקעגננייא טינ עמשטערק

 ץנאג ןעבענעג םחיא ייז ןעבָאה ייבאד ןוא---רעביירט-לעזע סלַא טעדיילקרעפ זיא

 טָאה הטריוו רעד .רעבָאהבעיל ס'ארַאלק אינָאד ןופ (םינמס) סעטעמירּפ יד יונעג

 אה רע סָאד ,זיוה ןייא םהיא ייב עדמערפ עלעיפ יױזַא ָאד ןענייז סע ,טרעפטנעעג

 רעבָא טָאה טייצ רעזיד רעטנוא ,טקרעמעב טינ ,בָא םהיא ןעדלעמ ייז ןעכלעוו ,םעד

 רע ,, .ןעמוקעג זיא רָאדיא רעד ןעכלעוו ןיא ,ןעגאועזייר םעד ןהעזעג ייז ןופ רענייא

 טהעטש ָאד לייוו, ,ןעדאדעמַאק ענייז וצ .טגָאזעג רעזיד טָאה ,"ןייז סיוועג ָאד זומ

 ןעביילב זנוא ןופ רענייא לָאז ."ןהעגכָאנ רעמיא ףראד רע ןעכלעוו ךָאנ ,ןענָאוו רעד

 ןעוועג טלָאװ ךיוא .ןעכוז םהיא ןוא ןהעגניירא ןעלָאז ערעדנא יד ןוא ריהט רעד ייב

 טינ ךיז לָאז רע םוא ,עמשטערק ןופ טנעהַאנ ךאוו ןעטלַאה לָאז רענייא זַא ,ךיילג

 רענייא טגָאזעג טאה ,"ןהעשעג לָאז טָאד , ."ףיוח ןופ דנַאװ יד ךרוד ןעכאמסיורא

 רענייא ןוא זיוה ןיא ןעננאגעגניירא ןאד ןענייז ייז ןופ ייווצ ןוא ,רעטיר יד ןופ

 ,עמשטערק םורא ןעננאגעגמורא זיא רעטרעפ ַא ןוא ריחט רעד ייב ןעבילבעג זיא

 ,טסואוועג טינ טָאה רע לייוו ,גיטכעדרעפ ןעמוקעגרָאפ הטריוו םעד זיא סעלא סָאד

 -ָאה ייז סָאד ,ןעוועג רעשמ ךיז טָאה רע ?הָאוובא ,ןעטיידעב לָאז גנוכוז עזעיד סָאװ

 ,ןעבעירשעב םהיא ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,ןעשנעמ ןעגנוי םעד טכוזעג ןעב

 טכאמעג טָאה טָאכיק ןָאד ןוא גָאט רעלופ ןערָאװעג טצעי ןיוש זיא סע יו ױזַא

 ךיוא .ןענַאטשעגפיױא ןיא ןוא ףיוא ןעוועג רערעדעי ןיוש זיא ,םרַאל ?עיפ ױזַא

 -ָאה ייז להָאוובִא ,רעגעלעג רעייז ןעזָאלרעפ ןעבָאה אעהטָארָאד ןוא ַארַאלק ַאינָאד

 טנעהָאנ יוזא זיא יז סָאד ,טייקגיהורנוא ןופ ,ענייא יד ,ןעמַאלשענ גינעוו עדייב ןעב

 ,טָאכיק ןָאד .ןהעז וצ םהיא עדרעיגיינ ןופ ערעדנַא יד ןוא ,ןעטבעילעג רהיא ןופ

 טינ םהיא ןענעוו ךיז טָאה עדנעזייר רעיפ יד ןופ רענייק סָאד ,ןהעזעג טָאה רעכלעוו

 סינרעגרע ןוא ןרָאצ ןופ טלָאװעג טָאה ,טרעפטנעעג טינ וליפא םהיא ןוא טרעמיקעב

 טָאה רעטיר רעדנערעדנאוו א סָאד ,טביולגעג רונ טלָאװ רע ןעוו ןוא ,זייב ןערעוו

 םעדכאגנ ,רעייטנעבא סעיינ ַא ןיא ןעזָאלוצניירא ךיז טכער עצעזענ-רעטיר יד טיול

 - טעװ סע זיב ןעזָאלוצניירא טינ ךיז סערעדנא ןייק ןיא ןעכָארּפשרעּפ טָאה רע יו

 רע טלָאװ ,ןערָאװעג ןעביוהעגנַא ןיוש זיא סעכלעוו ,סענעי ןעדעוו טרהיפעגכרוד

 .ןעליוו רעייז ןענעג ראגָאז ןערעפטנע וצ םהיא טגיטיונעג ןוא ןעפירנעגנָא עלא ייז

 יייא ןעמענרעטנוא טינ סעיינ ןַייק ראט רע סָאד ,טביולגענ רעבָא טָאה רע יו יוזא

 ףהיא ןיא סצעזעגנייא רעדיוו אנָאקימַאקימ ןיסעצנירּפ יד ןעבָאה טעוװ רע רעד
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 טָאװ סאד גידנעטרַאוװרע ,ניחור ןעטלַאהעג ךיז טאה ןוא ןענעיוושעג רע טָאה ,הנירש

 מאה עזיד ןופ רענייא ,עדמערפ איד ןופ ןעגנוכוזנָאנ איד ןופ ןעזָאלסױא יז טטוװ סע
 ןַא ןופ טייז רעד ייב גידנעּפָאלש ;,טבוזעג ןעבאה ייז ןעכלעוו ,ןאמ ןעננוי םעד ןענופעג

 .רענינעוו ךָאנ ןוא ןעכוז ַאד םהיא טעװ ןעמ סאד ,,גידנעמולח טינ ,רעביירטילעזע

 םרָא ן'ייב טלעסיירטענ םהיא טאה רעדמערפ רעד ,ןעניפעג ָאד םהיא לָאז ןעמ סָאד

 ,טנָארט רהיא םעבלעוו ,דיילק סאד ,סיאול ןָאד ,גיטּפַאהרהַאוװ} 1 טגָאזעג טָאה ןוא
 = =עג סָאד ןוא ,דנַאטש רעיא ןופ ןררעה ןעגנוי ַא ריפ טנעכייצענסיוא יקַאט טסַאּפ

 טימ ,טייקבכילטרעצ רעד וצ רהעז יקאט טסַאּפ ,ךייא ןיֿפעג ךיא ןעבלעוו ףיוא ,רענעל

 !ןעניוצרט ךייא טאה רעטומ רעיא עכלעוו

 סאוו ,םעד טאה ןוא ,ןעגיוא ענעפאלשרעפ איד ןעּבירעגסױא ךיז טאה גנוי רעד = |

 םהיא ןיא טאה רע סלא ,טכיזעג ןיא טקוקעג דליוו ,םרא ן'ריפ ןעמונעגנא םהיא טאה

 רע סאד ,ןעראוועג ןעקארשרעד ױזַא רע זיא ,ןעטנידעּב ַא ס'רעטאפ ןייז טנעקרעד
 ןעּביױװעגנא טאה רעניד רעד ןוא ,ןרעפטנע טנאקעג טינ טייצ עשּביה ַא םהיא טאה

 סלַא ,םיאול ןאד ,ןאהט וצ ךַאז רעדנַא ןייק ךייא טּביילּב אד, : טגאזעג ןוא רעטייוו

 סאר ,טינ טליוו דהיא ןעוו ,םייחא קירוצ ןעהעג וצ ןוא ןעּבענוצרעטנוא גידלודענ ךיז
 ןייק ןעמ ןעק סינרעגרע ,ןייז גילדעוו ןעד ,טלעוו רענעי ףיוא ןחעג לאז רעטאפ רעיא

 ".ןעטרַאװרע טינ סאד סלַא ךַאז ערענעלק

 סיאול ןאד טגערפענ טאה ",ןערהַאפרע רעטאפ ןיימ ןעד טאה ױזַא איו;

 יִל גנודיילק רעזיד ןיא ןוא געװ ןעזיד ןעמונעג ּבאה ךיא סאד

 רעיא .טאה רהיא ןעכלעו, ,רעטנידעב רעד טנאזעג טאה "?,טנעדוטש א,

 ןעבלעוו ,רעמוק םעד רעּביא דיילטימ סיוא--טגאזעג םהיא סע טאה ,טקעדטנע ןַאלּפ

 רעטאפ רעיא ,טלהעפ רהיא סאד ,חעועג טאה רע םסלַא ,טלהיפעג טאה רע

 ןענייז אד ןוא ןעכוז וצ ךייא םוא רעניד ענייז ןופ רעיפ טקישענסױרעה ךיילנ טאה

 סאד ,ךילנהעוועג-רעסיוא ךיז ןעיירפ רומ ןוא ןענידעּב וצ ךייא םוא רעיפ עלַא רימ
 יזעכלעװ ,םענעי וצ קירוצ ןעגניירּב ךייא ןוא ךילקילג ױזַא ןערהעקקירוצ ךיז ןענעק רימ

 ".ףילצרעה ױזַא ךייא טּבעיִל

 רימ איו ,סיאול ןאד טרעפטנעעג טאה ,םעד ןא ןעדנעוו ךיז טעװ סאד;

 ".ןעלעוו סע טעװ לעמיה רעד איו ןוא ןעלעפעג סע טעװ

 סאוו ןוא, ,רעטנידעּב רעד טגאזעג טאה ",ןעלעפענ ךייא ןעק סרעדנַא סאווא
 -וצקירוצ ךיז ןעניליוונייא טלאז רהיא סאד איו ,ןעלעוו סרעדנַא לעמיה רעד ןעק

 *? ןייז סרערנַא טינ סיואברוד ןעק סע לייוו ,ןערהעק
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 זיא רעכלעוו ,רעּבײרט-לעזע רעד טרעהענ ךיוא טאה ךערּפשעג עצרוק סעזיד
 -רעפ ןאד וצ ןעגנַאנעג זיא ןוא ןענַאטשעגּפױא זיא רע ,סיאול ןאד ןעּבעֶל ןענעלענ

 ,ןאהטעגנא טַאהעג ןיוש ךיז ןעּבאה עכלעוו ,ענירעּביא איד ןיא ןאינעדראק ן'אדנַאנ
 רעטנידעּב רעד סאד ,ךילמענ ,ןעלאפענראפ זיא אד סאוו טלהעצרע ייז טאה ןוא

 טעוו רע סאד ןוא טדערעג םהיא טימ טאה רע סאוו ,ןאד ןעפורעגנא גנוי םעד טאה

 ןייק טינ טאה ררעה רעגנוי רעד סאוווצ ,זוה ס'רעטאפ ןייז וצ קירוצ ןענניירּב םחיא

 םעד ןופ עמיטש ענהעש איד ןעכלעוו ,קירדנייַא רעד ןוא ןעטכירכַאנ עזיד ,טסול
 רעוו ןהעגרעד וצ גירעגיינ טכַאמעג יז ןעבאה ,טכַאמעג יז ףוא טאה ןַאמ ןעגנוי

 ןעלעװ םהחיא ןעגעג טעװ ןעמ לַאפ ןיא ןעמהענוצנא םהיא ריפ ךיז ןוא זיא רע
 ךאנ טאה רע ואוו ,ןיהא ןעמַאזוצ ןעננאגעג רעבירעד ןענייז ייז ,טלאווענ ןעצונעּב
 רהיא ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא .אעהטאראד ,רעניד ענייז טיט ןעדער ןיא ןעטלַאהעג

 אעהטארַאד ,ארַאלק אנַאיד גיהורנוא רעהעז סיורעה ךיוא זיא רהיא טימ ןוא רעמיצ

 םעד ןופ עטכישעג איד טלחעצרע רעטרעוו עצרוק ןיא טייז א ןא ן'אינעדרַאק טאה

 טאה סע סאוו ,טגאזעג רעדעיװ רהיא טאה רע ןוא ,ן'ַארַאלק אינאד ןופ ןוא רעגנעז

 םוא טקישעגסיורעה טאה רעטאפ ס'סיאול ןאד עכלעוו ,רענעיד איד טימ טריסַאּפ

 ןא ,ליטש יזא ןעגאז טנעקעג טינ רעּבא רהיא סאד טאה רע ,ןעכוזוצפיוא םהיא

 ,טצריטשעּב יוזא ןעוועג רעּבירעד זיא איז ןוא ,ןערעה טינ סע לאז ארַאלק אינאד

 ןעטלאהעג טינ איז טלאו אעהטאראד ןעװ ,ןעלַאפעגרעדעינא טלאוו איז סאד
 רעמיצ ןיא קירוצ ןהעג רהיא טימ לאז איז ן'אעהטראד ןעטעּבענ טאה אינעדרַאק

 ןעמַאד עדייּב יד ןוא ,גנונעדרא ןיא ןעגניירּב וצ סלַא ןעכארּפשרעפ רהיא טאה ןוא

 ,קירוצ ןעגנַאנעג ןַאד ןענייז
 ,ן'סיאוק ןאד ךאנ ןערָאװעג טקישענסױרעה ןענייז עכלעוו ,עטנעידעב רעיפ עלַא

 טבוזענ ןעבָאה וא םהיא םורעה טלעמַאזעגמורעה טייצ רעזיד רעטנוא ךיז ןעבאה

 טאה רע ;  רעטָאפ ןייז ןעניהורעב ןוא ןהענ יז טימ לָאז רע זַא ,ןעדערוצנייא םהיא

 ןעבאה טעװ רע זיב ןהעג טינ לֵאפ ןייק ריפ טעװ רע סאד ,טרעפטנעעג רעבָא יז

 ןוא ערהע ןייז ,ןעבעל ןייז בָא ןעננעה סע רעכלעוו ןופ ,ךַאז עסיוועג ַַא טנעררָאעגנייַא
 ןעבָאה ןוא ןענעַאטשענוצ רעקרַאטש ךָאנ םהיא וצ ןַאד ןענייז רענעיד איד ,קיקג ןייז

 .רע ןעוו ןוא םהיא ןהָא ןערהעקקירוצ ךיז לַאפ ןייק ריפ ןעלעו ייז סָאד ,,טיועכקרע

 "ענ טימ ןעמהענטימ ןעװמ םהיא ײז ןעלעװ ןעטונ טימ ןהענטימ טינ טעװ

 ,טלַאװ
 טליוו רהיא ןעוו, ,סיאול ןָאד טנָאזטנ טאה ",ןָאהט טינ רהיא טעוװ סָאדא

 ןױא ןעננילענ וליפא ךײַא כָאז סע ןעו ןוא ;ןעטדױט א ןענניירב טינ ָּבמ
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 .סָאר ןעטסָאק ךָאד רימ סע טעװ ,ןעּפעלשוצנעװַא ךימ ןיא סע טרָא רעסָאװ
 | *! ןעּבעל

 -,ךילמענ ,קנעש ןיא טסענ עלַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ןיוש ןענייז טיירטש ןעזיד ייּב
 רעד ,רעכילטסיינ רעד ,רָאדיִא רעד ,רעטיילנעּב ענייז ןוא ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ָאינעדרָאק
 ןיוש טָאה סָאלש סָאד זַא ,טּבױלנעג טָאה רעכלעוו ,טָאכיק ןָאד וליפַא ןוא רעּברַאּב
 -ענ רעד טימ ןיוש זיא רעכלעוו ,ָאינעדרַאק ,ךַאװ ןייק טַאהעג גיהטיונ טינ רהעמ
 םהיא ןעּבָאה עכלעוו ,איד טגערפעג טָאה ,טנַאקעּב ןעוועג ןַאמ ןעגנוי םעד ןופ עטכיש
 ןעגעג ןעמהענוצטימ םהיא ,ףיוראד ןעהעטשעּב יז םוראוו ,ןערהיֿפנעװַא טלָאװעג
 | .ןעליוו ןייז

 ןערהעקקירוצ רעטָאפ ןייז ןעליווא ,יז ןופ רענייא טרעפטנעעג טָאה ",רימ לייווק
 ןיא טכַארּבעג טָאה ןררעה ןעגנוי ןעזיד ןופ גנודניוושרעפ איד סעכלעוו ,ןעּבעל סָאד
 | י.רהַאּפעג סיורג

 "עג טאה *,ןעטייהנענעלעגנַא עניימ ןופ ןרעדױלּפ וצ טרָא רעד טינ זיא ָאדא

 חא ,טלעפענ רימ ןעוו ,קירוצ העג ןוא ןַאמ רעיידפ ַא ןיב ךיאק .סיאול ןָאד טנָאו

 *.ןענניווצ טינ םעד וצ רענייק ךימ ףראד ,טינ ?יוװ ךיא ןעוו

 ; רעטנעידעב רעד טגָאזעג טָאה *?,ןעגניווצ וצרעד ְךייִא ףוַאד דנאטשרעפ רעד,

 רעזנוא ןוא גָארטגױא רעזנוא ןעליפרע וצ זגײג רֶש ניו ,טינ סָאד ןעק רע ןעוו ןואש

 *,טכילפ

 ,רָאדיִא עד שגערפענ טאה ?? ןעמיידעב סעלַא סָאד ןעד לָאז סָאװש

 םהיא טאה רעכלעװ ,רעטנעידטב רעד טגָאזעג טאה ",רָאדיִא ררעח יא; |

 ןעזיד טינ טייקנידעגג רעייֵא ןעקע ,ןררעה ןייז ןופ רַאבכאנ סלַא טנעקעג טוג רהעז

 ןייז ופ געװַא זיא וא רַאבבַאנ רעײא ופ ןהוז רעד ךָאד זיא רע ? ןררעה ןעגנַיי

 *,רנַאטש ןייז ריפ גינעוו רהעז טסַאּפ עכלעוו ,ננודיילק רעזיד ןיא זיֹוה ס'רעטַאּפ

 ,טנעקרעד םהיא טאה רע סלַא ןוא רעױנעג טכַארטעב םהיא טָאה רָאדיִא רעד

 ןָאד ,קיטש ַא ריפ סָאד ןעניז סָאװא :טגָאזעג ןוא טמרַאענמוא םהיא רע טָאה

 ,וצרעד ןעגניירב טנעקעג ךייַא ןטבָאה ןעכאזרוא עניטכיוו ריפ סָאװ רטדָא ?סיאול

 רעייא ריפ גינעו רהעז טסַאּפ סָאװ ,גנודיילק ַאזַא ןיא ןָאהטנָא ךיז טלָאז רהיא זַא

 *ל דנַאטש
 םעד טָאה רע ץא ןענױא איד ןיא ןערערהט ןעמוקעג ןענייז ןאמ ןעננוי םעד

 יז טגָאזעג עטנעידעּב איד טָאה רעזיד .טרָאװ ןייק ןרעפטנע טנעקעג טינ רָאדיִא

 טָאה רע ננוגדרָא ןיא ןעגגיירב וצ סעלַא ןעכָארּפשרעּפ טָאה ןוא גיהור גטביילב ןעלָאז
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 טרהיפענ םהיא טָאה סָאװ ,טגערפענג םהיא טאה ןוא טייז ַא ןָא ןעמונעג ן'סיאו)ג ןָאד ןַאד

 רעביא ןוא םעד ןטנעװ טנערפעג םהיא טאה רט איװ ןעטימ ןיא .,,טרָא ןעזיד וצ

 סלַא ןעד :זױה ןופ ריהט רעד רַאפ םרָאל רעסיורג ַא ןערָאװעג זיא ,ןעבַאז ערעדנַא

 ,טקרעמעב ןעבָאה ,עמשטערק ןיא טגיטכענעגרעביא ןעּבָאה עכלעוו ,טסעג יאָאַּפ ַא

 ןוא ןַאמ ןעננוי םטד ןעגעוו עדרעיגיינ ןייז טימ טניטפטשעב ןעוועג זיא רערע ו+ סָאד

 סע סָאװ גידנעלהָאצטב טינ חרב ןעכַאמ טלָאװעג ייז ןעבָאה ,עטנעידעב רעיפ איד

 טנייז ןענעוו טרעמיקעּב רהעמ ךיז טאה רעכלעוו ,הטריוו רעד רעבָא ,טשוקענ טָאה

 יז סלַא ןעטלָאהעגנָא יז טאה ,םיקסע ס'ערעדנַא ןענעו סלַא ןעסערעטניא ענעגייא

 יז טָאה ןוא דלענ ןייז טרעדרָאפעג טָאה ,ריהט ןופ ןעקורסיורעה ףיז טלָאװעג ןעבָאה
 םהיא ןטבָאה ייז סָאד ,עקירדסיוא עּכלעזַא ןיא טייקכילרהענוא רעייז ריפ טדערעגסױא

 רעמירָא רעד סָאד ,טדיילקעב יװַא םהיא ןעבָאה ץא סעקַאלוק טימ טרעפטנעעג

 -כָאט רהיא ןוא ןיהטריוו איד ,ףליה ןענעוו ןעיירש וצ טניחטיונענ ןעוועג זיא הטריוו

 ּוצ ןעפיוק וצ םהיא טייצ רהעמ ןעבָאה לָאז סָאװ ,םענייק ןעהעזענ טינ ןעּבָאה רעט

 ררעה ,טפלעה, : ןעפורעג םהיא וצ טאה רעטכָאט איד ןוא ,ן'טאכיק ןָאד סלַא ףליה

 ןימ טפלעה ;ןעבענענ ךייַא טאה טָאנ עכלעו ,טייקשידלעה רעד טימ ,רעטיז

 *!ןרָאק איו ןעשערד סעקַאדיַאל רָאָאְּפ ַא ןעכלעוו ,רעטָאפ

 ,ןייליירפ סענהעשא !טרעּפטנעעג טָאכיק ןָאד טָאה גיטילּבטלאק ןוא גיהור

 "ניירעה טינ טצעי ךימ ןעק ךיא ןעד ,ןרעוװ ןָאהטענ טינ טצעי ןעק רהענעב רעיא

 סָאד טרהיפעגסיוא טינ ּבאה ךיא איו גנַאל יוזא ,רעײטנעבַא רעדנַא ןייק ןיא ןעזָאל

 רעבָא ךייא ?יוו ךיא ,ףימ טעטכילפרעפ טרָאװ סענעבענעג ןיימ ןעכלעוו וצ ,ענינעי

 ץהעז לָאז רע ,רעטָאפ רעיײֵא טנָאז ןוא טמױל ; ןָאהט ךייַא ריפ ןעק ךיא סָאװ ,ןעגָאז

 ןופ ןעטערטבָא טינ לָאז ןוא ךילנעמ איו טונ ױזַא ןעטלַאה וצ ךיז ףּפמַאק םעד ןיא
 "רע םוא ןעטעב אנָאקימַאקימ ןיסעצנירּפ איד לעװ ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא ,געיז

 סינביולרע איד רימ טעװ איז ןעוֶו א ;ןהעטשוצייב הטיונ ןייז ןיא םהיא סינביול
 * יעטערסיורעה ןופרעד םהיא לעוװ ךיא סָאד ,טרעכיזרעפ רהיא טייז !זעבעג

 רעייא רעדייא,, ,סענרָאטירַאמ ןעפורעגסיוא טאה "!ןעהייצרעפ רימ לָאז טָאג;

 ףױא ןייז ןיוש ררעה רעמירָא ןיימ ןעק ,סינביױלרע עזיד ןעמוקעב טעװ טייקנידעננ

 *,טלעוו רענעי

 טרעּפטנעענ טָאה ?,סינביוקרע עגיזָאד איד ןענירק . ,ןייליירפ ,בָא ךימ טזָאנ;

 ףױֵא ןיוש זיא רע בוא ,סיוא גינעוו סע טכאמ ,איז געירק ךיא ןעוי ןעדָא ,טָאכיק ןָאד

 ןענניירב ןעטרָאד ןופ סיעכהל ףיא טלעװ רענעי םהיא לעװ ךיא ןעד ,טלעוװ רענעי
 סָאװ ,איד ןופ ןעטהענ עכאר אזַא ְךייֵא ריפ ףיא לעװ סנעטסנינעװ ;קירוצ
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 רצ ךילנהעווענ םלַא רהעמ ןייז םעוו רהיא סָאד ,טקישעג ןעטרָאד םהיא ןעבָאה
 *! ןעדעירפ

 ףיוא טלעטשענרעדטינא זאעהטָארָאד רַאּפ ךיז רע טאה רהעמ גידנעדער טינ

 ,ןעטעבענ טייהנעבַאהרע רהיא סעינָאמערעצ עכילרעטיר עלַא טימ טָאה א עינק ןייא
 ןיא סָאלש ןופ ןררעה םעד ףליה וצ ןהענ וצ ןעביולרע םהיא טסנילעפענ לָאז איז זַא

 ,ףּפמַאק ןעטרַאה ןייז

 ףײלנ טָאה רע ןא שנואװ ןיז ןָאהטעג ךילנ טאה ןיסעצנירּפ איד
 רעד וצ ןעפָאלעג זיא ןוא דרעווש ןייז ןעמונעגנָא ,דליש ןייז טלטטשעננָא םעד ךָאנ
 סלא .ןענָאלשעג קַאמשענ הטריו םעד ץלא ךָאנ ןעבָאה טסעג עדייב איד ואװ ,ריהט

 "ַאמ ,גנורעדנואוורעפ ןיא ליטש ןהעטש ןעבעילבעג רע זיא ,ןעמוקענוצ רעבָא זיא רע
 וצ תויהש טכַאמ רע םורָאװ ,ןעפורענ םהיא וצ ןעבאה ןיהטריוו איד ןוא סענרָאטיר

 ,ןַאמ ןוא ןררעה רעייז ןעפלעה

 טינ ךימ ריפ טסַאּפ סע לייוו, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",תויחש ךַאמ ךיא,

 רענערטירליש ןיימ רעבָא רימ טפור ,רענערט-דליש ןענעג דרעװש ןיימ' ןעהעיצ וצ

 גנונירייהטרעפ עזיד ןעמהענרעביא וצ גיסַאּפ ןיא םהיא ריפ ןעד ;רעהַא ָאשטנַאס

 *.עכאר ןוא

 - טנענערעג ןעבָאה סע ואוו ,ריחט"זיוה רעד רַאפ טריסַאּפ טָאה סעלַא סָאד

 .רהיא ,ןיהטריוו איד דנערהעװ ,גנונבער ס'הטריוו םעד ףױא סעקַאלוק ןוא שטעּפ
 לייוו ,סענרעגרע ןופ זייב"עגושמ ןערעװ טלָאװענ ןעבָאװ סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט
 ןעלדנאהעב טכעלש ױזַא ןעזָאלעג טָאה ןוא גידעל ןענַאטשעג טרָאד זיא טָאכיק ןָאד
 ,ןעזָאלנעװא עלייוװרעד ָאד רעבָא םהיא ןעװמ רימ ,ןררעה ןוא רעטָאפ ,ןאמ רעייז
 זומ ,םינ ןעװ -;ןעפכעה םהיא לָאז סָאװ ,ןעניפענ רעצעמיא סיוװענ ךיז טעוװ סע ןוא
 עמונעג ךיז ףױא טָאה רע ןעוו ,דלודענ ןעבָאה ןוא ליומ ן'פיוא ןענעל דנַאה איד רע
 ןא טירט גיצפופ קירוצ ןהענ עלייװרעד ןעװמ רימ ,ןהעטשעב ןעק רע איו רהעמ
 םהיא ןעבאה רימ סלַא טרעּפטנעעג ראדיא םעד טאה סיאוק ןָאד סָאװ ,ןערעה
 טאה רע םורָאװ ,טנערפענ םהיא טאה רעזיד ןוא ןיילַא םהיא טימ ןטזָאלענרעביא

 ,עזייר ַאזַא ןעמונעגרעטנוא רעדיילק טמירָא עכלעזַא ןיא ןוא סופוצ

 דנַאה איד טקירדענ םהיא ןעצרעה ןעטמעלקעב ַא טיט טָאה ןַאמ רעגנוי רעד

 ךייא ןעק ךיא ,ררעה ןייפא :ןערערהט ןופ םָארטש ַא רעטנוא טנָאזעג טאה ןוא
 טאה לעמיה רעטונג רעד סָאװ ,ןָא קילגוא םעד ןופ סָאד סלַא ,ןענָאז טינ והעמ
 !עקילברע וצ טייהנעגעלעג איד ןעבעגענ רימ טפַאשרַאּככַאנ עטנעהָאנ רעזנוא ךרוד

 ןיימ ןופ ןירעשרעה עצנַאג איד ןערָאװעג איז ןיא ,אראלק אינָאד ,רעטכַאט רעיא
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 לָאז ,ןענענַאד טינ טייז ,רעטָאּפ ןוא ררעה רערעייהט ןיימ ,רהיא ןעװ ןוא ,ןעצרעה

 ס'רעטָאפ ןיימ ןעזָאלרעּפ ךיא בָאה ןענעווטרהיא םוא ,יורפ ןיימ ןערעװ טנייה ךָאנ איז

 לַארעביא רהיא םוא ,רערײלק עזיד ןָאהטעגנָא דיא בָאה ןענעעטרהיא םוא ,זיוה

 םעד וצ לעדָאניטעגנַאמ איד ןוא לעיצ םעד וצ טבערטש לייפ רעד איו ,ןהענוצכָאנ

 ןעגיוא עניימ סָאװ סָאד איו ,רהעמ טינ עבעיל ןיימ ןופ סייוו ןיילא איז  ,לָאּפידרָאנ
 ןיימ ,טסייוו רהיא ,ןעקילב עכילטרעצ ךרוד טקעדטנע ןעטייוו ןופ זייוונעטייצ ןעּבָאה

 רעגיצנייא רעייז ןיב ךיא סָאד ןוא ןענייז ןרעטלע עניימ םהענרָאפ ןוא ךייר איו ,ררעה

 ןיימ ןענעוועב וצ ךייַא םוא גונעג ןענייז ןעּכַאז עזיד זַא ,טקנעד רהיא ןעװ ,שרוי

 ,יהיז ןרעייַא סלא ןָא עלעטש רעד ףױא ךימ טמהענ ָאט ,ןעכַאמ וצ ןעמָאקלָאפ קילג

 םעד ןענענ ןענייז עכלעוו ,ןענַאלּפ ןעבָאה ךימ ריפ לָאז רעטָאפ ןיימ וליפַא ןעוו ןעד

 ערעדנַא עלַא רעכיג טייצ איד ךָאד ןעק ,ןענופעג ןיילא רימ ּבָאה ךיא סעכלעוו ,קילט

 "ןעשנעמ םעד ןופ ןעננוגיינ איד סלַא ןערעטשרעצ ןעכאז
 רָאדיִא רעד ןוא ןעדער טרעהענפיוא ןַאמ רעגנוי רעטבעילרעפ רעד טָאה ָאד

 טימ טרַא עמהעגעגנַא איד רעביא טרעדנואוורעפ ןוא טניוטשרע רהעז ןעוועג זיא

 טסואיועג טינ טָאה רע ןוא עשניוו ענייז טקעדטנע םהיא טָאה סיאוק ןָאד רעכלעוו

 רעּבירעד םהיא טָאה רע .ןרעפטנע גנַאלרעּפ ןעטעטרַאװרענוא ַאזא ףױא לָאז רע סָאװ

 ךָאנ םהיא ןעלָאז יז סָאד ,עטייק ענייז ןעטלַאהוצבָא ןוא גידלודעג ןייז וצ ןעטעבעג

 סע סָאװ ,ןעגעלרעביא וצ ךיז טייצ ןעניוועג לָאז ןעמ םוא ,םיהַא ןעגניירב טינ טנייה |

 איד טסוקענ םייה םהיא טָאה סיאול ןָאד ,ןָאהט וצ ךאז עטסעב איד ןעדעי ריפ זיא

 רָאמרַאמ ןופ ץררעה ַא ןעטלָאװ עכלעוו ,ןערערהט טימ טצענעב יז טָאה ןוא דנעה

 ןטוועג זיא םהיא סָאװ ,רָאדיִא םעד ןופ ץרעה סָאד טרפב ןוא .,ןעכאמ ךייוו טנעקעג

 סעדנעצנעלנ א ןעכַאמ הטַאריײה עזיד ךרוד טעװ רעטכָאט ןייז סָאד ,ןעניז ןיא טונ

 םעד טימ ,ךילנעמ ןשװ ,ןעהעשענ לָאז סָאד זַא ,ןעשנואוועג רעבָא טָאה רע ;קילנ

 טָאה רע איו ,טלָאװעג רעבָא טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ס'סיאול ןָאד ןופ ןעכיוו ןעטונ

 ,סעכױה רה עז סעּפע ןָאהטּפױא ןהוז ןייז טימ ,טסואווענ
 ,םולש טכאמעג ןיוש הטריוו רעד ןוא טסענ איד ןעבָאה טייצ רעזיד ןעשיווצ

 ןעדערוצ טימ ןוא ןעטוג טימ ןעמונעננייא רהעט ערעטסרע איד טָאה טָאכיק ןָאד ןו

 עטנעידעב איד ןוא ,גנונבער איד טלהָאצעב ןעבָאה יז ןוא ,סעקנושַארטס ךרוד סלַא

 ןייז ןופ ןעזָאלסױא ךיז טעװ סע סָאװ ,םעד ףױא טרַאװעג רָאנ ןעבָאה ס'סיאול ןָאד
 .ןררעה ןעננוי רעייז ןופ םולשטנע םעד ףיוא ןוא רָאדיִא םעד טימ ךערּפשענ

 רעמיא ףיוא טלעיּפש ןוא טינ לָאמנײק טפָאלש רעכלעוו ,קעווייט רעד רעבָא

 יב ,רעברַאב םעד ןענַארטעגנָא קילבנעגױא ןעניבלעז םעד ןיא טָאה ,ןעכַאז עייג
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 "רעטיר סָאד) םלעה םעד טביורעגנעווא קירוצ טייצ א טימ טָאה טָאכיק ןָאד ןעכלעוו

 סע טָאה ןוא לעזע ןייז ןופ ןַאּפשענ סָאד ןעמונעגנעוַא טָאה ָאשטנַאס ןוא (לעטיה

 ,לַאטש ןיא טרהיפעג לעזע ןייז טָאה רעברַאב רעזיד סלַא ,סנייז ףיוא ןעטיבענרעביא

 "ענ טבערוצ סעּפע עדארנ טָאה רעכלעװ ,ן'ָאשטנַאס טקרעמעב ןעטרָאד רע טָאה

 טָאה ,טנעקרעד ןוא ןעהעזרעד ןעזיד רע טָאה םיױק ,לעטָאזקַאּפ םעד ףיוא טכַאמ

 ,קַאדיַאל אוד ,ַאהָא : ןעפורעגסיוא טָאה ןוא ן'ָאשטנַאס וצ ןָאהטענ זָאג א ךיז רע

 ןא לעטָאז"קַאּפ םעד ןוא ןעקעב ןיימ טימ סיורעה !טקַאּפענ ךילדנע ךיד בָאה ךיא

 ".ןעמונענוצ רימ ייב טסָאה אוד סָאװ ,ןַאּפשעג ןעצנַאנ םעד

 טאה ןוא ןערָאװעג ןעפירנעגנָא טעטראוורענוא ױזַא זיא רעכלעוו ,ָאשטנַאס|

 טימ טאה ,ןעטָאשעג םהיא ףיוא טאה ןעמ עכלעוו ,רעטרעװיּפּפמיש איד טרעהעג

 םעד רערעדנא רעד טימ טאה ןוא לעטָאזיקַאּפ םעד ןעטלַאהענ טסעפ דנַאה ןייא
 טימ ןערָאװענ ןעפָאלרעּפ זיא ליױמ ןייז סָאד ,שטַאּפ ןעקרַאטש ַאזַא ןעבענעג רעברַאב
 יוזא ןעירשענ טאה ןוא ןעזָאלענבָא טינ לעטָאזיקאּפ םעד רעּבָא טאה רעזיד .,טולב

 =נעמאזצ טיירטש ןוא םרַאל םעד ףױא ןענייז עמשטערק רעד ןיא עלא סָאד ,ךיוה
 ןוא קאדיַאל ַא !טייקניטכערעג ןוא גינעק םעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ,ףליה,, ; ןעּפַאלעג

 ןעמהעננעווא קירוצ םהיא ןופ ליוו ךיא לייוװ ,ןעטדױט ָאד ךימ ליו רעביור" נעסַאג
 *! םוהטנעגייא ןיימ

 ,רעביורײנעסאג ןייק ןיב ףיא, ;ָאשטנַאס ןעירשיענ טאה *1ןעגיל טסגָאז אוד;

 *ףּפמַאק ןעכילרהע ןיא ןעמונעגוצ טָאכיק ןָאד יורעה ןיימ טאה בור ןעזיד

 טקרעמעב טאה ןוא ענעצס איד ףיוא ןעמוקעננָא ןעווענ ןיוש זיא טָאכיק ןָאד

 -רעפ רעד ייב ןעטלַאהעג ךיִז טאה רענערטידלוש ןייז שידלעה איו ,ןעניננרעפ טימ -

 ןעטלאהעגנ םהיא רע טאה ןָא קילבנענױא םעד ןופ וא ;ףירננַא םער ןוא גנוגידייהט

 טייהנעגעלעג רעטפרע רעד ייב םהיא ןעמונענרָאפ ךיז טאה ןוא ןאמ ןעניהטומ ַא ריפ
 ריפ זיא טּפַאשרעטיר איד סָאד ,טניימעג טאה רע גייוו ,רעטיר ַא ריפ ןעכאמ וצ

 רעברַאב רעד ןוא ןעננאנעגנא טיירטש רעד זיא עלייוורעד .טסַאּפענוצ ןעווטנ םהיא

 טרעהעג ?עטָאזקַאּפ רעזיד ,ןעררעה עניימ, ?טנָאזענ ןעּכאז ערעדנַא רעטנוא טאה

 םהיא ןעק ךיא ןוא ,נידלוש טָאנ ןיב ךיא ןעכלעוו ,טדױט רעד איו טוג ױזַא רימ
 טהעטש טרָאד ,טלעװ איד ףױא טכארבענ םהיא טלָאװ ןיילא ךיא איו ,טונ יוזא
 ףיורעה םהיא טנעל -- רענניל םוצ ןעכַאמ טינ ךימ טעװ רע -- לַאטש ןיא לעזע ןיימ

 ַא ןייז ךיא לעװ ,עקשדנטה ַא איו טינ םהיא טסאּפ רע ןעװ א לעטָאזיקאּפ םעד
 יז סָאװ ,גָאט ןעבלעז םעד ןיא !רהעמ ךָאנ עי .גנַאל ןעבעל ןעצנאג ןיימ קאדיאג
 .סעיינ א טבױרעגנעװַא ףיוא רימ ייב ייז ןטבאה ,ןעמונענוצ רימ ייב םהיא ןעבאה
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 ףיס טאה ןוא ןערָאװעג טצונעב טינ ךָאנ ןיא סעכלעוו ,ןעקעבײרעבראב סענעשעמ

 * ָאדוקסע ןערַאַאב א טסָאקעג

 ןעשימוצניירעה ךיז ןעטלאהנייא טנעקעג טינ רהעמ טָאכיק ןָאד ךיז טאה ָאר

 -רעדנַאנרעפ יז םאה ,ןעײטרַאּפ עדייב איד ןעשיווצ ןיירעה זיא רע ,ךַאז רעד ןיא

 לָאז רערעדעי םוא ,דרע איד ףױא לעטַאזקאּפ סעד טגעלעגנעװַא טאה ,ןעמונעג
 םוא, ;טנָאזעג טאה ןוא ןהעז ןענעק םהיא ,ןערעוו רָאלק טעװ ךאז איד זיב ,םהיא
 ןעיד הפ םוחטריא םעד ךילטייד ןוא רָאלק ,ןהעזנייַא ןעלָאז ןעטייקגידעננ ערעײא
 ףרעבױאב  שלאפ ןָא טפור רע סאד ,ןעסיוו וצ רָאנ רחיא טכיורב ,רעטיר ןעכיקרהע

 טינ לָאטנייק ט עוו ןוא סינ זישא ,ןעוועג .טינ לָאמנייק ןיא עכלעוו ,ךַאז ַא "ןעקעב

 םהיא יב באה ךיא ןעכלעװ ,טוה"ײרעטיר ס'ָאנירבמַאמ סלַא ךַאז רעדנַא ןייק ןייז
 ןימס סלא טבאמענ רע ףרודַאד ןא ףּפמַאק םענעּפָא ןעכילרהט ןייא ןעמונטנבָא

 זָאל לעטַאז"קאּפ םעד טפערטעבנא סאוו ,םוהטנעגייא סעטביולרע ןוא סעכילצעזעג

 רענערטידליש ןיימ סָאד ,;עגָאז וצ רָאנ ךייא סייוו ןוא ןיירעה טינ םעד ןיא ךימ ךיא

 םגר ןופ ןַאּפשעג טָאד ןעמהענוצבָארטח סינביולרע ןעטעבזנ רימ ייב מאה ָאשטנַאס

 םייא סע באה ךיא ;םעניז ןעצוּמעב טימרטד ןוא ּפָאקמוד ןעטנעיזעב ןעזיד ןופ לעזע

 טקעדנַאװרעפ ;טפשעג א ןופ ךיז טאה סע ןעו ןוא ;ןעמונעג יז טאה רע ןוא טביולרע
 םעד סלַא ןעבענוצנָא טינ דנורג ןרעדנא ןייק ריּפַאד ךיא סייוו ,לעטָאזיקַאּפ ַא ןיא

 עדנרעדנאװ איד ייּב ןעטוק ןעננולדנַאװרעפ עכלעזא סאד ,ךילמענ ,ןעבילנהעוועג

 ;ניירב ןוא ,ןהוז ןיימ ָאשטנַאס ,ןיחַא העג ,ןעזייוועב וצ סאד םוא ,רָאפ טפָא רעטיר

 !.ןעקעב-רעצואב ַא ריפ סיױא טינ ןַאמ רעטונ רעזיד ןעכלעוו ,טוח-רעטיר םעד רימ

 ןייק טינ ןעבָאה רימ ןעװ} ,ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה *!ררעה ,תונמאנ ףיוא;

 -מַאמ זיא ,ןענניירב טליוו רהיא ןעכלעו ,םעד סלַא טייקכילרהע ןופ זייוועב ןרעסעב

 ןעטונ ןעזיד ןופ ןַאּמשעג סָאד איוו ןעקעבירעברַאב ַא טוג ױזַא טוה-רעטיר ס'ָאנירב

 | *,לעטָאזיקַאּפ ַא זיא ןַאמ

 טינ ךַאד ןעלעוו שע, ;טָאכיק ןָאד טנַאזעג טָאה ",ריד סייה ךיא סָאװ והטא

 *! ףושכ ךרוד ןערעוו טרהיפטנ סָאלש ןעזיד ןיא ןעכאז עלא

 סעכלעװ ,,ןעקעב"רעבראכ טָאד טכארבעג טָאה ןוא ןעננַאנעג זיא ָאשטנאס
 טייקנירענג רעײא לָאז :טנַאעג טָאה וא דנַאה ןיא ןעמונעג טָאה טָאכיק ןָאד
 זא ,ןענָאז רענערטידליש רעזיד ןעק הזעה ַא ריפ סָאװ טימ  ,ןעלייהטרוא ןײלַא טצעי
 - ;טרערעג באה ךיא ןעכלעוו ןופ ,טוה"רעטיר רעד טינ ןוא ןעקעב"רעבראב א זיא סָאר

 רעד ןיא סָאד זא ,רעהעג "א ןעכלעװ וצ ,ןעדרָא"רעטיר םעד ייב רעווש ךיא ןוא
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 וצ זיא סע סָאד ןוא ןעמונעגוצ םהיא ייב בָאה ךיא ןעכלעו ,טוה"רעטיר רעניבלעז
 *.ןערָאװעג ןעמונעגּבָא טינ ךאז ןייק ןוא ןעוָאװעג ןָאהטענוצ טינ ךַאז ןייק םהיא

 טייז ןעד} ;ָאשטנַאס טנָאזעג טָאה ",ןעכפייווצ וצ ָאטינ רָאנ זיא םעד ןיא,

 ץא טצונעב רָאנ עדנוטש עזיד זיב םהיא רע טָאה ,ןענואוועג םהיא טָאה ררעה ןיימ

 רע ןעװ וא ;ענעגנַאפעג עכילקילננוא איד טיירפעב טָאה רע ןעװ ,טכאלש ןייא

 "ענבָא טכעלש רהעז רע טלָאװ ,ןעקעב"רעברַאב סעזיד טַאהעג טינ טקָאמַאד טלָאװ

 * ,רענייטש טימ טנענערעג טָאה טכאלש רענעי ןיא ןער ,ןעטינש
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 .45 לעטיּפַאק
 םעד ןוא טוח'רעטיר סָאנירּבמַאמ ןעגעוו לעפייווצ םעד ןופ גנושרָאפסױא איד ךיז טנידגע ַאד

 ,גיטכיר רהעז ןעגנוריסַאֿפ ערעדנַא ךָאנ טלהעצרע ָאד ןערעוו סע ןוא לעטָאזיקַאֿפ

 *ןעררעה טניימ ,ןעטייקגידעננ ערעײַא טלעפענ :

 עלעדע עזיד סָאװ, ,רעברַאב רעד טנָאזעג טָאה

 רָאנ ןעסַאב"רעברַאּב ןייק זיא סָאד זַא ,ןעגָאז ןעשנעמה
 ייֵל טוה"רעטיר ַא

 טנָאזעג טָאה ?,טרהעקרעפ טנָאז סע רעװ ןוא,

 טנַאז רע סָאד ,ןעזיװ ףיא כעװ םעד, ,טָאכיק ןָאד

 ידליש ַא זיא רט ןעוו ןוא ; רעטיר ַא זיא רע ןעוו ,ןעניל

 לאמ דנעזיױט טנָאז רע סָאד ,םהיא ךיא נָאז ,רענערט

 *,ןעניל

 - רעצנאנ רעד ייב ןעווענ זיא רעכלעוו ,(סָאלָאקינ רעטסיימ) רעבראב רעזנוא

 וצ טסול טָאהעג טָאה ,טנעקעג טונ רהעז ןעזירּפַאק ס'טָאכיק ןָאד טָאה ןוא ענעצס
 ,ןעכאנ ןעלָאז עכא םוא סַאּפש םעד רעטייוו ןעביירט וצ ןוא טייהמוד ןייז ןרעסערגרעפ

 ס ָאוו רעדָא ,רעברַאב ררעהק :רעבראב ןעעדמערפ םעד וצ טנָאזענ טָאה רע

 "פױא ןעק ןוא רעדורביכאפ רעיא ןיב ךיא סָאד ,ןענָאז ךייא זומ ךיא ,טייז רהיא |
 ירעבראב עלַא טונ רהעז ןעק ךיא ןוא דהָאי גיצנַאװצ טייז סיננייצ"רעטסיימ ןיימ ןעזיײװ

 רנעגוי ןיימ ןיא ףיוא ןיב ךיא ,ןעטסנעלק םעד זיב ןעטסערג םעד ןופ ןעטנעמורטסניא

 ךאנ ןוא טוהימריטש ַא ,טוה"נעירק ַא סָאװ ,ךיוא סייוו ךיא ןוא ,טַאדלָאס ַא ןעוועג

 יאטשסיוא רעד וצ טסייה סָאד ,ןעלקיטראדסגעירק וצ ןערעהעג סָאװ ,ןעכַאז ערעדנַא

 וא סָאד סייוו סָאװ ,םענעי ראפ טקעּפסער ןעלַא טיפ רעבָא ,ןעטַאדלָאס ןופ גנוּט
 ררעה רעלדע רעזיד עכלעוו ,ךאז איד זַא ,ןענָאז ךיא זומ ,רעסעב סָאד טהֶעטשרעפ
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 ,םער ןופ טייוו ױזַא זיא איז ןרעדנָאז ,ןעקעבירעברַאב ןייק טינ זיא ,דנַאה ןיא טלַאה
 ,ןטגָאז ךױא רעבָא ןוס ךיא ,ןעניל ןופ טײהרהַאװ איד ןוא סייוו ןופ ץרַאװש איוו

 ".רעצנַאנ ןייק רעבָא ,טוה-סנעירק ַא ךילקריװ זיא סע סָאד
 איד טעמכ םהיא טּפהעּפ סע ןעד, ; טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה ?,טינ סיווענא

 *.קיטש"ניק סָאד ףילמענ ,טפלעה
 ירעפ ךיילנ טאה רעבסעוו ,רעכילטסיינ רעד טנָאזעג טאה ?,גיטכיר רהעז}

 ףא ָאדנַאנרעפ ןָאד ,ָאינעדרַאק ,רעברַאב םעד דניירפ ןייז ןופ ןיימ םעד ןענַאטש

 שלָאװ רָאדיִא רעד וליפַא ןוא ךורּפשסױא םעד טניטעטשעב ןעבָאה ןעדארעמַאק עני

 ןעטלָאװ ןעטיײהנעגעלעננַא ס'סיאול ןָאד ןעװ ,סַאּפש םעד טציטשרעטנוא טאהעג

 *,םעד ףיוא ןעקוק וצ טרעטשעג םהיא ןוא טניטפעשעב טסנרע טינ םהיא

 ,רעּברַאב רעטכַאלעגבָא רעד ןעפורענסיוא טצעי טָאה *1רימ ףלעה טָאנ,
 סָאד זַא ,ןענָאז ןענעק ןעלָאז עטייל ענידריוורהע עלעיפ ױזַא סָאד ,ךילנעמ סע זיא;

 ַא טנעקעג טכָאװ לֵאפ ַאזַא } טוהירעטיר ַא רָאנ ,ןעקעבירעברַאב ןייק טינ זיא

 ,טרעדנואוורעפ ןעכַאמ המכח רטצנַאנ רהיא טימ טעטיזרעווינוא עטנרעלעג עצנַאנ

 םעד ןופ ףױא ןױש ךָאד טעװ ,טוה-רעטיר ַא זיא ןעקעבדרעבראב סעזיד ןעוו ,ונ

 *טנָאז ררעה רעזיד איו ,ןַאּפשעגדדרעּפ ַא ןייז ןעזומ לעטָאזרקַאּפ

 ןָאד טנָאזעג טָאה "?,?עטָאזיקַאּפ ַא וצ ךילנהע רהעז סױא רימ טהעז סט;

 ןעיד ןיא טינ ךימ שימ ךיא סָאד ,טנַאזעג ןױש :נָאה ךיא רעבָא, ;טָאכיק

 *,טפעשענ

 "טסיינ רעד טנָאזעג טָאה ?,ןאּפשענ ַא רעדָא לעטָאז"קַאּפ ַא זיא סע בוא,
 ןעבלעוו ,טָאביק ןָאד ררעה סלַא ןעדיישטנע רעסעב טינ רענייק ןעק סָאד, ,רעכיל
 " ןעבאז-סטּפַאשרעטיד עלַא ןיא ןעננוניימ ערעזנוא ןעפרעוורעטנוא רימ

 .טצעי ןיוש ןיב ךיא, ,טָאכיק ןָאד טרעּפטנעעג טָאה ",ןעיורעה עניימ ,טָאג ייב,

 טרָא ןטזיד ןיא טריסַאּפ ןיוש ןעבָאה רימ טימ ןוא סָאלש ןעזיד ןיא לָאמ ןעטייווצ םעי

 ןרעפטנע וצ טמיטשעב ןענַאװ טינ רָאט ךיא סָאד ,ןעכאז עכילנהעוועגנוא עלעיפ ױזַא
 רימ לייוו ,רָאפ ָאד ןעמוק עכלעוו ,ןעכַאז רעּביא ףימ טנערפ ןעמ סָאװ ,סעּפע ףיוא

 -רעפ ַא טָאה לָאמ עטסרע סָאד .יירעבױצ טימ וצ ָאװ טהענ סעכַא סָאד ,טכיד

 רעכלעוו ,ָאשטנַאס ןוא ,ןטמונעגטימ ךימ ,םוא ָאד טהענ רעכלעוו ,ןירומ רעטרעביוצ

 ;ןעטינשענבָא רעסעב טינ ךיוא טָאה ,רעפלעה ענייז ןופ דנעה איד רעטנוא ןעמוקענ זיא

 טוומעג םרָא ןעזיד ףיוא ןעדנוטש רָאָאֹּפ ַא רעדעיװ ךיא בָאה טכַאנ ענירָאפ ןוא
 טָאה קילגנוא סעזיד םוראו ןוא איו ,ןהעטשרעפ גידנענעק טינ ,ןטטפול ןיא יעננעה

 לָאז ךיא ןעו ,טנַאװעג לעיִפ ןעווַעג ריִמ ופ רֶעְבירֲעד טלָאװ סע .ןעּפָארטעג ךימ



 לײ0 ,1 ךוב ,טָאכיק ןָאד ןופ עטכישעג

 גנוניימ איד טפערטעבנַא סָאװ ,ךַאז רעטרעטנָאלּפרעּפ ַאזַא ןיא לייהטרוא ןַא ןטבעג

 ,טוה"רעטיר ןייק טינ ןוא ןעקעב"רעברַאב א זיא סָאד זַא ,ןענָאז עכלעוו ,איד ןופ

 "קַאּפ ַא זיא סענעי רעבָא בױא ; ױזַא טינ זיא סָאד זא ,ןעזעיוועב ןיוש ךיא בָאה

 ,ןעדישטנע וצ טמיטשעב טינ רימ ףיא ױרטעג סָאד ,ןאּפשעג ַא רעדָא לעטָאז
 טייז רהיא איו ױזַא ןעד ,גנוניימ רענענייא רעיא סָאד זָאלרעביא ךיא ןרעדנָאז

 ןעמוק עכלעוו ,ןעיירעביוצ איד טכייללעיפ ןעבָאה ,רעטיר ריפ ןערָאװעג טכַאמעג טינ

 םישוח ערעייא ןעזָאלעגרעביא ךייַא ןעבָאה ןוא ךייַא ףיֹוא טינ גנוקריוו ןייק ,רָאפ ָאד

 ןיא ןענייז יז איו ןעלייהטרוא סָאלש ןעזיד ןיא ןעכַאז איד טנעק רהיא סָאד ױזַא

 ",רָאפ רימ ןעמוק יז איוו טינ ןוא טייקכילקריוו רעי

 ןָאר טנַאזענ טָאה ",טקרעמעב גיטכיר רהעז סיווענ טָאה טָאּכיק ןָאד ררעה,

 +טנע וצ לאפ ןעזיד ערעדנא זנוא ףױא סױא טלַאפ לָאמ םעזיד סָאד, ,ָאדנאנרעפ

 איד ןעביילק םייהענ ןיא ךיא ליוװ ,ךילרהע ןהענוצ ייבאד לָאז סעלַא םוא ןוא  ;ןערייש

 ןעלַאפ ייז איו ,ןעטכירעב גיטכיר ןוא יירט רעהכַאנ ןוא ןעררטה עזיד ןופ ןעמיטש

 *.סױז

 ןופ ןעבָאה ,טנעקעג ןעזירּפַאק.: ס'טָאכיק ןָאד ןיוש ןעּבָאה עכלעוו ,עגינעי איד

 ןופרעד ןעבָאה עכלעוו ,רעבָא ערעדנַא איד ; ןעניננרעפ לעיפ טַאהענ טירטפיוא ןטזיד

 טּפוהרעביא ,לעיּפש סעשירַאנ ַא ריפ ןעטלאהעג סעלא ןעבָאה ,טסואוועג טשינרָאנ

 עכלעוו ,עדנעזייר ערעדנַא יירד ךָאנ ןוא ןיילַא סיאול ןָאד ,רענעיד רעיפ ס'סיא'ל ןָאד
 וצ ךילנהע לעיפ ןעוועג ןענייז ןוא עמשטערפ איד ןיא טרהעקעגנייַא עדארג !עבָאה

 טלָאװעג רעבָא טָאה רעברַאב רעד ,ןעװעג יקַאט ןענייז ייז סָאװ ,,סרעּפַאכ"ײצילַאּפ

 זיא ןעקעב"רעּברַאּב ןייז סָאד ,ןעהעזענ טָאה רע סעלַא ,טױה ןופ ןעננירּפש ןעצנַאנ ןיא

 ןעדעי טָאה רע ןוא טוה"רעטיר ַא ןיא ןערָאװעג טלעדנַאװרעּפ ןעניוא ענייז רַאפ

 ןערעוו טלעדנאוורעפ טעװ קעטָאז"קַאּפ ןייז איו ,ןעטרַאװרע טזומענ ךיוא קילבנעניוא

 "רעפ איד רעביא ןעכאל טזומענ עלַא ןעבָאה עלייוורעד .,ןַאּפשעג ןרטייהט ַא ןיא
 טָאה ןוא ןעמיטש איד טלעמַאזעג טָאה ָאדנַאנרעפ ןָאד רעכלעו טימ ,טײקנָאהט

 טרעוו סע ןעכלעוו ןעגעוו ,לעקיטרַא רעד בוא ,רעױא ןיא ןענָאז ןעזָאלענ ןעדעי ןופ ךיז

 ָאד ןופ טָאה רע איו םעד ְךָאנ .ןַאּפשטנ א רעדָא לעטָאזיקאּפ ַא זיא .,ןעטירטשעג
 ןעדמערפ םעד וצ טנָאזעג רע טָאה ,ןעמיטש איד טלעמַאזעגנייַא עטנַאקעב ס'טָאכיק

 וצ דימ ןיוש ךיא ןיב ,דניירפ רעטונג ןיימ ,ןענָאז וצ טייהרהאװ איד, ? רעברַאב

 ,רימ טרעפטנע ,נערפ ךיא ןעמעוו ,רערעדעי סָאד ,ןיפענ ךיא לייוו ,ןעמיטש ןעלמַאז

 טיג ןיא סָאד זצ ,ןהעז טינ לָאז ןעמ ןעו ,דנַאטשרעפ ן'ייּב טינ ןייז ףרַאד ןעמ כָאד
 רעכערע ןופ ררעמ ַא ריפ רַאגָאז ןוא דרעּפ ַא ריפ ןַאּפשעג ַא ןרעדנָאז ,לעטָאז"קאּפ ןייק
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 ךייא ץָארט ,סלַאפנערעי זיא סע ןעד  ;גידלודענ ןייז רעבירעד טזומ רחיא  ,טרובעג
 ,רניירפ ןיימ ,רהיא ןוא ,דרעפ ַא ןופ רָאנ לעזע ןַא ןופ לעטָאז ןייק טינ ,לעזע רעיא ןוא

 *ןערָאלרעּפ סעצָארּפ רטייַא טָאה

 רעמירָא רעד טנָאזענ טָאה ",ןערעילרעפ ףיא ?יװ אבה םלועל קלח ןיימץ

 טָאנ וצ לי ךיא ןוא םוהטריא ןיא סיואכרוד טינ םייז עלַא רהיא ןעוו, ,רעבראב

 א טינ ןוא לעזע ןַא ןופ לעטָאז ַא זיא סָאד זַא ,טנייצרעביא טינ ןיב ךיא ןעוו ,ןעמוק טינ

 טינ רהעמ לעװ ךיא -- ןעהעג עצעזעג איד רעבָא ,דרעּפ"טכַאלש א ריפ ןַאּפשעג
 הירפ רעד ןיא טנייה בָאה ךיא ןעד ,ןעקנורטעב טינ ךָאד ןיּב ךיא ןוא ,ןענָאז

 *!לעווייט םוצ ,ןעסיבעגנָא טינ וליּפַא גיטפאהרהַאװ

 - םוצ ףָאטש רענינעוו טינ ןעבענעג ןעבָאה רעברַאב םעד ןופ רייר עמוד עזיד

 ָאד, : טגָאזעג עדנע םִא טָאה רעכלעוו ,ן'טָאכיק ןָאד ןופ ןעטייהמוד איד סלַא ןעכאל

 סָאד ןעמהענ ךיז לָאז רטרעדעי סָאד איװ ןָאהט וצ טשינרָאג רהעמ רעטייוו זיא

 ןעגילייה םעד ןופ טשטנעבענ ןייז לָאז טיג טָאנ ןעמעװו רענינעי רעד ןוא ,ענינייז
 * ,ץיסורטעּפ

 ןָאד ןופ רענייא טנָאזענ טָאה ?;סַאּפש רעטדערעגבָא ןייק טינ זיא סָאד ןעוו,

 ןעשנעמ עגידנעטשרעפ עלעיפ ױזַא איו ,טינ ךיא סייוו, ,עטנעידעב ם'סיאוק

 ןעקעבירעברַאב ןײק טינ ןיא סָאד זא ,ןענָאז ןענעק ,ןייז וצ ןעניישי עזיד איו

 ךיא זומ ,ףיורעד רעבָא ןעהעטשעב יז איו ױזַא ,לעטָאז קַאּפ ןייק טינ זיא סנעי ןוא
 געװַא ךיילנ ױזַא ךיז ןענָאז יז ןעוו ,סינמייהעג ַא טקעטש םעד רעטניה זַא ,ןעמהעכנַא

 טָאה רע} ,םעד ייב רעווש ריא ןעד, ,ןיישינעניוא ןוא טײהרהַאװ עלַא ןעגעג ךַאז ַאזַא

 "נייַא ןעזָאל טינ רימ לעװ ךיא סָאד (,העובש עגידכַאלײק ַא ןעזָאלעגסױרעה ייברעד

 ריפ לעטָאז"קַאּפ ןייק טינ זיא סנעי ןוא ןעקעב-רעּברַאב ןייק טינ יא סָאד זַא ,ןעדליב

 | "!לעזע ןַא

 ,רעכילטסיינ רעד טנָאזעג טָאה ?,עכילעזע ןַא דיפ ךיוא רעדָא,

 הינמ"אקפנ ןייק זיא סָאד ,רעטנעידעב רעד טנָאזעג טָאה ",ךיילג ץנַאגא

 רהיא איו ,טינ רעדָא לעטָאזקאּפ ַא ןיא סע בױא רַאנ זיא ענארפ איד ,טינ

 *.טגָאז

 טרעהענ טאה ,ןעמוקעגניירעה ןענייז עכלעוו ,רעּפַאכיײצילַאּפ איד ןופ רענייא
 סָאד זיא סיװענ, ! סעב ןוא טייהנערעירפוצנוא טימ טגָאזעג טָאה ןוא טיירטש םעד
 טנָאז סע רעװ ןוא ,ןהוז ס'נעטַאט ןיימ ןיב ךיא איו ניטכיר ױזַא .,לעטָאזײקַאּפ ַא
 *,ןעקנורטעּב ןייז זומ רעד ,סרעדנַא טגָאזעג טָאה רעדַא



 81 .1 ךוב .טאכיק ןאד חפ טטכישעג

 ןָאד ןעפורעגסיוא טָאה ",קאמלעש ַא וא קאריאל א איו ןעניל טסנָאז אוד,
 טינ לָאמנײק טָאה רע עכלעוו ,עקיּפ איד ןעביוהענפױא טָאה רע ןוא ,טָאכיק

 ּפָאלק ןעקרַאטש אזא ןעבענעג רעּפָאכ םעד טָאה ןוא ,דנעה איד ןופ ןעזאקעגסיורעה

 טינ טלָאװ רע ןעו ,ןעטדױט ַא- טנעלעגנעװַא םהיא טלָאװ רע סָאד ,ּפָאק ן'רעביא

 ףיוא ךאלקיטש ףוא ןערָאװענ טּפַאלסוצ זיא עקיּפ איד ;טייז ַא ןָא ןעגנורּפשענבָא
 רארעמַאק רעייז איו ןעהעזעג ןעּבָאה עכלעװ ,סרעּפאכ ערעדנַא איד ןוא דרע רעד

 ןעבָאה ןוא ןעמיטש ערעייז ןעביוהעגפיוא ןעבָאה ,ןערָאװעג טלעדנשרעב טכעלש יוזַא זיא
 טָאה רעכלעװ ,הטריו רעד ,טּפַאשרעדירב ענילייה איד ריפ ףליה וצ טרעדרָאּפעג

 ןעקעטש -סטמַא םעד ךָאנ ןעפָאלעג ףינ זיא ,טפַאשרעדירב רטזיד וצ טרעהענ ךיוא

 ס'סיאול ןָאד ןוא ,ןעדארעמאק ענייז טימ טגינייארעפ ךיז טָאה ןוא דרעווש ןוא

 םעד ןיא ךיז לָאז רע תוא ,ןררעה ןעגנוי רעייז טלעננירענמורעה ןעּבָאה עטנעידעב

 זיוה עצנַאנ סָאד ןעהעזעג טאה רעכלעוו ,רעברַאב רעד ,ןעכאמסיורעה טינ לעמיטעג
 ָאשטנאס ןעכלעוו ,לעטָאזיקַאּפ ןייז ןעמהעננָא טלָאװענ רעדעיװ טָאה ,רהורפיוא ןיא

 יז טָאה ןוא דרעווש ןייז ןעניוצעג טָאה טָאכיק ןָאד ,טסעפ ןעטלַאהעג רעבָא טאה

 ךיז ןעגָאז ייז רעייייד ענייז וצ ןעפורעג טָאה סיאול ןָאד ; סרעּפאכ איד וצ ןעמונעג

 ףיוא ןעכלעװ ,ן'טשֿפיק ןָאד ןהעטשייב ןעלָאז יז ןרעדנָאז ,ןרעמיקעב טינ םהיא ןענעוו

 טָאה רעכילטסייג רעד .ףליה וצ ןעמוקענ ןענייז ָאינעדרַאק ןוא .ָאדנאנרעפ ןָאד

 סענראטיראמ ,טרעמָאיענ טָאה רעטכָאט רהיא ,ןעירשעג טָאה ןיהטריוו איד ,ןעפורעג

 ןעקָארשרעד ןעוועג זיא אדניצול ,טצריטשעב ןעוועג זיא ַאעהטָארָאד ,טעואוועג טָאה

 ןענָאלשעג טָאה רעבראב רעד ;טכַאטנוא ןיא ןטװעג טעמכ זיא ַארַאלק ַאינָאד ןוא

 רענייא ןעכלעוװ ,סיאול ןָאד ;רעברַאב םעד ןענָאלשעג טָאה ָאשטנַאס ,ן'ָאשטנַאס
 "סיורעה טינ ךיז לָאז רע םוא ,םרָא ן'ריפ ןעמהעננָא טלָאװעג טָאה רענעיד איד ןופ

 ןעמונעג םהיא ןעבָאה רענהייצ איד סָאד ,שטאּפ ַא ןעבענעג ןעזיד טָאה ,ןעכאמ

 טָאה ָאדנאנרעפ ןָאד ;ןעפלָאהעג ן'סיאול ןָאד טָאה רָאדיִא רעד ןוא ,ןעלסיירט
 טימ ןעטָארטענ םהיא ףױא טָאה ןוא ךיז רעסנוא טאהעג סרעּפאכ איד ןופ םענייא

 ײנ סָאד ףױא טאה הטריוו רעד ןוא ,טסולנעג טָאה ץרעּה ןייז לעיפ איו סיפ איד

 .טפאשרעדירב עגילייה איד ריפ ףליה םוא ןעפורענ טָאה ןוא עמיטש ןייז ןעבייקעגפיוא
 ,יירעואוו ,םרַאל ןעווענ רָאנ ןיא עמשטערק רעצנַאנ רעד ןיא ,טרָאװ ןייא טימ

 א ןעטייז איד ןיא ּפעלק ,געלש ,שטעּפ ,ןעדאש ,קערש ,טסננַא ,ענינעשעימ ,יירשעג

 | ,ּפעק עניטולב

 רע סאד ,טביולנענ טָאכיק ןָאד טאה לעמוטענ ,סָאַאכ ןעזיר ןטטימ ןיא רעבָא
 ןעפורענסיוא רעבירעד טאה רע ,רעגאל סיעטנַאטַארנַא ןיא טּפמַאק ןיא יז טניפעג
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 לָאז רערעדעיש ; עמשטעוק עצנַאנ איד ךרור טרענודענ טאה עכלעוו ,עמיטש א םיז
 ןעגייווש לָאז רערעדעי { דייש ןייז ןיא דרעווש ןייז ןעקעטש לָאז רערעדעי ,ןעטלַאהניײא
 טָאה ףורוצ רעכיױה רעזיד ?!ןעבעל ןייז בעיל זיא ןרעדעי ןעוו ,ןערעהסיוא ךימ ןוא
 ךייַא ךיא בָאה !טגָאזענ רעטייו טאה טָאכיק ןָאד ןוא ןעגייווש טכַאטעג ןרטדעי
 ןייז ןירעד ןעזומ סע ןוא טרעביוצעב זיא סָאלש סעזיד זַא ,ןעררעה טניימ ,טנָאזעג טינ

 עניימ טניטעטשעב טצעי ָאד טהעז ןעמ סָאװ סָאד איו ,טהעז ? םילָאװײט הנחמ ַא
 ,רענַאל סיעטנַאמַארנַא ןיא טשרעהעג טָאה עכלעוו ,טייקגיטיירטש איד איוװ ,רעטרעוו
 ריפ ָאד טפּפמעק ןעמ איו ,טהעז זנוא ןעשיוצ טצנאלפרעפ ָאד ךיז טאה

 ןעגעו ןעטרָאד ,רעלדָא ןא ןענעװ רעיה ,דרעפ א ןענעװ ןעטרָאד ,דרעװש א

 םעד טינ טהעטשרעפ רענייק ןוא ןעטיירטש .עלַא ריס איו ןוא ,טוה"רעטיר א

 !רעכילטסיינ ררעה ןוא רָאדיִא ררעה ,ןעררעה עניימ ,רעהַא טמוק םורַאד !ןרעדנַא

 גינעק רעד רערעדנַא רעד וא עטנאמארנַא נינעק ועד ןייז לָאז ךייא ןופ רענייא

 ןעגיטבעמלַא םעד ייב רעװש ךיא ןעד ,זנוא ןעשיווצ ןעדעירפ טכַאמ ןוא ָאנירבָאס

 רימ איו ןענָאזרעּפ עמהענעגנַא עלעיּפ יזא סָאד ,טָאּפש ןוא דנַאש ןיא סע ,טָאג

 איד ןעכערב טשינרָאג רעדעיװ ןוא טשינרָאג ריפ ערעדנַא איר ענייא ןעלָאז .,ןענייז

 | *! רעזלעה
 "רעפ טינ רעטיר םעד ןופ ךארּפש עשרעטָאט איד ןעּבָאה עכלעװ ,סרעּפַאכ איד

 רעב עטכעלש אזַא טָאהעג ןָאינעדראק ןוא ן'ָאדנַאנרעּפ ןָאד ןופ ןעבָאה ןוא ןענַאטש

 טאה רעכלעוו ,רעבָא רעבראב רעד  ;ןעניחורעב טזָאלעג טינ ךיז ןעבאה ,גנולדנַאה
 ףעבטנעגרעטנוא ךיז טאה ,לעטַאז"קאּפ ןייז ןוא דרָאב ןייז ןערָאלערפ עקארד רעד ןיא

 ןוא קניװ ןעטסרע ן'פיוא טנלָאּפעג ןררעה ןייז רענעיד רעיירט סלַא טאה ַאשטנַאס

 ,ןעהעזענ ןעבאה ייז לייוו ,גיהור ןעטלַאהרעפ ךיוא ךיז ןעבאה רענעיד רעיפ ס'סיאול ןָאד

 ץלַא טאה הטריו רעד רָאנ .טכארבענ טינ ןעצונ ןייק יז טלָאװ גיהור ןייז טינ זַא
 ןעפָארטשעב לָאז ןעמ סאד ,םעד ףױא ןענַאטשעב ץילַא זיא רע ,ןעזָאלענכָאנ טינ

 ךילדנע ,רױּפַאק זוה ןייז טרהעקעגרעּביא טונימ עדעי טָאה רעכלעוו ,םענעגושמ םעד

  ס'רעטיר םעד ןיא ןיא לעטָאו"קַאּפ רעד ;ןערָאװעג טליטשעגנייַא םרַא; רעד זיא

 איד ןוא טוה"רעטיר ַא ןעקעב"רעברַאב סָאד ,ןַאּפשענ-דרעּפ ַא ןעבעילבענ גנודניבנייַא
 | ,טלעוו רעד ןופ גָאט ןעטצעכ םוצ זיב סָאנש ַא עמשטערק

 רעכילטסינ רעד ןא רָאדיִא רעד ןוא גיהור ןערָאװעג טצעי יא סעכַא ןעוו

 ס'סיאול ןָאד ןעבָאה ,ןעמעלַא ןעשיווצ םולש טכַאמעג ןעדערוצ רעייז ךרוד ןעבָאה

 ,םייהא ןהעג ךיילנ יז טימ לָאז רע סָאד ,ןעטטב ןעמונעג םהיא יינ טאד ףיוא רענעיד
 טימ ןעהטַארעב ךיז רָאדיִא רעד טאה ,טלעדנאהרעטנוא יז טימ טָאה רע רנערהעוו
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 ןיא ןעטלאהרעפ ךיז לָאז רע איו ,ןעכילטסיינ םעד ןוא ן'ָאינעדרַאק ן'ָאדנַאנרעּפ ןָאד
 טָאה ןעמ .טקעדטנע םהיא טאה סיאול ןָאד סָאװ ,טלהעצרע יז טאה ,וא ךאז רעד

 ןענעקרעד וצ ןעבעג רענעיד איד וצ ךיז לָאז ָאדנאנרעפ ןָאד סאד ,ןעסָאלשעב ךילרנע

 ,רערורב ןייז ואוו ,איװלאדנַא ךָאנ ןעמהענטימ ץסיאול ןָאד לו רע סָאד ,ןענָאז יז ןוא
 איד ןופ ןעד ,דובכ ןייז ריפ טסַאּפ סע איו ןעמהענפיוא םהיא טעוװ ,זיקרַאמ רעד
 טצעי םהיא טעװ ןעמ סאד ,ןהעז וצ ךילטייד זיא ןררעה ןעננוי םעד ןופ רעטרעוו

 ןיא ןעסיירוצ וליפַא םהיא לָאז ןעמ ןעוו ,רעטָאפ ןייז ראפ ןיהַא ןענניירב ןענעס טינ

 ּוא ץָאדנַאנרעפ ןָאד ןופ גנַאר םעד ןערהַאפרע ןעבאה רענעיד איד סלַא .רעקיטש

 ייז ןופ יירד זַא ,ןעסָאלשעב ךיז ןעשיווצ ייז ןעבָאה ,טקנעדעג טאה סיאול ןָאד סָאװ

 ,טריסאּפ טָאה סע סָאװ ,ןעטכירעב םהיא ןוא רעטָאפ ןייז וצ ןערהטקקירוצ ךיז ןעלָאז
 םהיא ןוא ןטנעידעב וצ םהיא םוא ,םהיא טימ ןעביילב לָאז רעטרעפ רעד דנערהעוו

 ןעמ זיב רעדָא ,ןענַאד ןופ ןעמהענוצ םהיא טעװ ןעמ זיב ,גיוא ןיא ןעטלאה וצ ױזַא

 ,ןָאהט רעטייוו ליוו רעטָאפ ןייז סָאװ ןערהאפרע טטוו

 גינעק םעד ןופ טעטירָאטױא איד ךרוד לעמוט רעטלעקיוורעפ רעזיד זיא ױזַא

 םיוק ,ןערָאװעג טניהורעב ָאנירבָאס נינעק םעד ןופ טייקגולק איד ןוא עטנַאמַארנַא

 סָאד ,טקרעמעב םולש ןופ דנייפ רעד ןוא ןעדעירפ ןופ רערעטש רעד רעבָא טאה

 ןעניוצעגניירעה ןעדעי טסיזמוא טאה רע סאד ןוא טשינרָאנ וצ ןערָאװעגנ זיא ןַאלּפ ןייז

 "םיוא רערעיװ ןוא עבָארּפ עיינ ַא ןעכאמ וצ ןעסָאלשטנע ךיז רע טאה ,טיירטש ןיא

 לייוו ,ןעניהורעב ןעזָאלענ ןיוש ךיז ןעבָאה סרעּפַאכ איד ,געירק ןוא טיירטש ןעזָאלבוצ
 ,ןָאהט וצ טַאהענ ָאד ןעבָאה יז טייל עמהטנרָאפ עכלעוו טימ ,טקרעטענ ןעבאה ייֵז

 - ײז סאד ,ןעהעזעננייַא ןעבאה ייז לייו ,קסע םעד ןופ ןעגיוצעגקירוצ ךיז ןעבאה ןוא

 ןופ רענייא ךָאד ;ענערָאלרעּפ איד סיורעה ףּפמַאק םעד ןיא קלאפ ןעדעי ףיוא ןעכעוו

 איד טימ ןעטָארטעג טוג ױזַא טאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד ןעכלעוו ,רעד ףילמענ -- ,ייז

 עכלעוו ,ןעלהעפעב"טסטרַא ערעדנַא איד ןעשיווצ סאד ,טרעניארע ךיז טאה -- טיפ
 טאה רעכלעוו ,רענייא ןעווטנ ךיוא זיא ,רעכערברעפ ןענענ טרהיפענ ךיז ייב טאה רע
 זעמהענ וצ ןעליופעב טאה טפַאשרעדירב עגילייה איד ןעכלעוו ,ן'טָאכיק ןָאד ןעפָארטעב

 ארומ גנַאל ןיוש טאה ָאשטנאס איו ,סעקינשזרָאטַאק איד ןופ גנואיירפעב רעד ןענעוו
 טאה ,ןעלַאּפעגניא םהיא זיא סאד איו דלַאב ױזַא ,,ןעהעשעג טעװ סע זַא ,טָאהעג

 ןעּבטנעג ןערעוו עכלעוו ,(סעטעמירּפ) סנעכייצ איד ביוא ,ןענייצרעביא טלָאװענ ךיז רע

 ןעמונעגסיורעה טאה רע .ץ'טָאכיק ןָאד ףױא ןעטסַאּפ ,קהעפעביטסערַא םעד ןיא

 =עננָא טאה ןוא עניהטיױנ איד טכוזענסיורעה טאה ,ןעטפירש ןעטנעמרַאּפ עטלָארעג

 טינ רע זיא ןעזעל ןיא -- טרָאװ ןעדעי יב הא ןהעזוצכרוד גיטכעדעב ןעננַאפ
 ים.
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 ןעכילנרעפ טאה רע .ן'טָאכיק ןָאד ףיוא ןעניוא איד ןטטכיו וצ -- קרַאטש רהעז ןעוועג
 ךיז טאה ןוא להעּפעב"טסערַא םעד ןיא גנוביירשעב רעד טימ עגיצ"סטכיזענ ענייז

 ןעוועג ןירעד זיא רעכלעוו ,רעניבלעז רעד ןעוועג זיא רעזיד זַא ,טגייצרעביא דלַאב
 ןעטפירש ענעטנעמרַאּפ ענייז רע טאה ,רעכיז ןעווטנ םעד ןיא רע זיא םיוק ,טנעכייצעכ
 איד ןיא להעפעב"טסערא םעד ןעמונעג טאה ,םיזוב ןיא טקעטשעגניירעה רעדעיו

 ץ'ראפ גיטפערק ױזַא ן'טָאכיק ןָאד טקאּפעג רעטכער רעד טימ טאה ןוא דנַאה עקניל

 רעכױה ַא טימ ןעפורעג טאה ןוא ןעמהטַא טנעקעג םױק טאה רע סאד ,רענלָאק

 טלָאז רהיא םוא ...!טּפַאשרעדירב רעגילייה רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא, ! עמיטש

 "טסערא ןעזיד ןעזעל רהיא טלָאז ,ןעלדנַאה וצ ױזַא טכער באה ףיא סאד ,ןהעז

 "ערַא וצ רעבױר"נעסאג ןעזיד ןעליופעב רימ ,טרעװ סע ןעכלעוו ןיא ,להעפעב

 | *,ןעריט

 סאד ,ןענופענ טאה ןוא קהעפעב"טסערַא םעד ןעמונענ טאה רעכילטסייג רעד

 טקנוּפ ןעבאה סנעכיײצ איד סָאד ןוא טייהרהאוו איד טנָאזענ טאה רטּפאכ רעד

 טרעװ רע סאד ,ןעהעזענ רעבָא טאה טָאכיק ןָאד סלַא ,ץטָאכיק ןָאד ףיוא טסַאּפעג
 ; ןרָאצ ןעטסערנ םעד ןיא ןיירעה רע זיא ,ןעשנעמ םעניימענ א ןופ טלעדנַאהעב בָארג

 םעד סעקאלוק טדייב טימ טאה ןוא ןעטפערק ענייז עֶלַא ןעמונעננעמַאזוצ טאה רע

 ןעמוקעג טינ םהיא ןעטלָאװ ןעדַארעמַאק ענייז ןעוו ןוא ,לענרָאג ן'ייב טקַאּפענ רעּפַאכ

 זיול םהיא טכָאװ טָאכיק ןָאד רעדייא רעטדױט א ןעװעג רעכינ רע טלָאװ ,ףליה וצ

 ,ןײלַא ןעזָאל טפרַאדעג טינ רעדורב"סטמַא ןייז טאה רענלעוו ,הטריוו רעד = ,ןעזָאקעג
 ןאמ רהיא ןיוש טאה עכלעוו ,ןיהטריוו איד ןוא ,ףליה וצ ןעמוקענ ךיוא םהיא זיא

 רהיא ןעביוהענפיוא יינ סָאד ףױא טאה ,עקַארד א ןיא טשימרעפ ןעהעזענ רעדעיװ

 ןוא ץסענרָאטירַאמ טכַארבעג ףױא ןָאט ןעלעה רהיא טימ טאה עכלעו ,עמיטש

 ,ףליה ןענעוו םילכ עלַא ףױא ןעירשעג ןעבאה עכלעוו ,רעטכָאט רהיא

 טאה רע ןעוו ,ָאשטנאס ןטירשענסיױא טאה ?!טבעל טָאג איוו רהָאװ ױזַא;

 טבער טימ נעמ ררעה ןיימ, ,ןעגנַאּפעגנָא רעדעיױװ ךיז טאה םרַאל רעד סָאד ,ןעהעזענ

 ןייק ָאד טאה ןעמ ןעד ,סָאלש ןעזיר ןיא לעיּפש ןייז טביירט לעװײט רעד סָאד ,ןענָאז
 *!ןערעירפ ןייק ןוא הור ןייק טינ העש

 חא ןעמונעגרעדנאנרעפ ן'טָאכיק ןָאד וא רעּפַאכ םעד טאה ָאדנאנרעפ ןָאד

 יז עכלעוו טימ ,לענעג איד ןעסירעגבַא טָאה רע .סלַא ןעדעירפוצ ןעווענ ןענייז עדייב

 םעד ןיא רערעדנַא רעד ןוא רענלָאק םעד ןיא רענייא ,טרעמַאלקעננייַא ךיז ןעבאה

 וצ טרעהענפױא טינ ךָאד רעּבָא ןעבאה סרעּפַאכ איד ,רעגנענ ןייז ןופ לענרָאנ

 ןרעפעילרעביא ייז םהיא לָאז ןעמ סָאד ,ןעגנַאלרעפ וצ ןוא םענעגנַאפעג רעייז ןרעררָאפ
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 רעד וֿפ וא נינעק םעד ןופ טסנעיד רעד טרעדרָאפ ױזַא לייוו ,ןעדנובעג טסעפ

 ,ןעמָאנ רעייז ןיא ףליה טננַאלרעּפ לָאמ ַא ךָאנ ןעּבָאה ייז ןוא טּפַאשרעדירב רעגילייה
 ,ןעריטערַא ןענעק וצ רעבױר"נעסַאנ ןוא רעביירטמורעה ןעזיד םוא

 "טלאק ץינַאנ טרעפטנעעג טָאה ןוא דייר ערעייז ןופ טכַאלעג טָאה טָאכיק ןָאד

 טפור ?לעדניזעג םעטרעּפמולעננוא ןוא סעמוד רהיא ,רהיא טליוװ סָאװ,, ? גיטילב

 ,טייהיירפ רעייז ןעטייק ןענָארט סָאװ איד טיג ןטמ ןעװ ,בױר"נעסַאנ ןָא סָאד רהיא

 טבייה ןעמ ןעוו ,ףליה וצ עכילקילננוא טמופ ןעמ ןעװ ,,ענעגנַאפעג טזעלרע ןעמ ןעוו

 סעניימענ רהיא !ַאה ?הטיונ ןעדייל סָאװ איד טפלעה ןעמ ןוא ענעגַאפענ איד ףיוא

 עג עניטכערטרעדעינ ןוא עניימענ רעיא ךרוד טינ טנעידרעפ רהיא סָאװ ,לעדניזעג

 איד ןופ הטרעוו ןעסיורג םעד ןהעזנייא ןעזָאל ךייא לָאז לעמיה רעד זַא ,ןעקנאד

 איד ןוא דניז איד ןענעקרעד טינ כָאמנײק טלָאז רהיא סָאד ,רעטיר עדנרעדנַאװ

 'וצ ןהעטשרעפ טיג וליפֲַא טלָאז רהיא סָאד וא ,טהענעב רהיא עכלעוו ,טייהמוד

 ןעדנרערנאװ ַא ןופ טייקכילקריװ איד רָאנ טינ ,ןעטָאש םעד ןערהערעפ ןוא ןעצעש

 ?ײצילָאּפ ןייק םינ ןוא ןעדנובא;אװ ןוא ןעדנאגירב עדנַאב ַא טייז רהחיא ןעד !רעטיר

 | טפַאשרעדירב רענילייה רעד ןופ עקסאמ רעד טימ רעביורדנעסַאנ טייז רחיא ,עטמַאעג

 ןטבעירשעגרעטנוא טָאה סָאװ ,ּפַאק"מוד רעד ןעוועג ןעד זיא רעװ ,טסרָאקא טגָא

 ןעוועג סָאד זיא רעװ  ןעריטערַא וצ ךימ איוו רעטיר ןעדנרעדנאוו א ,קהעפעב םעד

 ףוא טינ ןעבאה רעטיר עדנרעדנאוו איד זַא ,טסואווענ טינ טָאה סָאװ ,הטוש רעד

 ץעזעג רעייז זיא חטומ רעייז ,טכער רעייז זיא דרעווש רעייז סָאד ,טכירעג ןייק ךיז

 ,רעטקיררעפ רעד זיא רעװ ,לָאמ א ךָאנ גערפ ךיא ? זאקוא רעייז זיא ןעליוו רעייז ןוא

 עלעיפ ױזַא ןעבעג טינ ןעק טלעװ רעד ןיא ףעירּב סוחי ןייק סָאד ,טינ סייוו סָאװ
 טרעװ רע ןעוו ,גָאט םעד ןיא רעטיר ַא איװ ,ןעטייהיירפ ןוא סעינעליװירּפ עטכערענ

 ײרעטיר רעד ןופ ףורעב ןערעווש םעד וצ רעביא ךיז טיג ןוא רעטיר ַא ריפ טכַאמענ

 ?רעײטש טלהָאצעב ןעבעל ןייז יא םָאה רעטיר רעדנרעדנַאװ רעכלעו ?טפאש

 ואוו .? דלענירעסַאװ ןוא דלעגינעוו .,ןעלָאצ  ,ןענָאיצובירטנַאק עכילגינעק .,ןעבַאגבַא
 טָאװ ,רעדיילק ריפ גנונכער ַא טגנַאלרעד ןעװ םהיא טָאה סָאװ ,רעדיינש רעד זיא

 ?גיוא םהיא טָאה גרוב א ןופ טנַאדנַאמָאק רעבלעװ / ? טכַאמעג םהיא ריפ טָאה רע

 ןוא ריטראוק ריפ טלהָאצעג טננאלרעפ :םהיא ןופ טָאה ןוא סָאלש ןייז ןיא ןעמונעג

 טָאה יורפננוי עכלעוו ?שיט ןייז וצ ןטראגענ טינ םהיא טָאה גינעק רעכלעװו ?ןעסע

 וצ זעליוו ןייז וצ ןעבענעגרעביא ןעצנַאג ןיא טינ ךיז ןוא טבעילרעפ טינ םהיא ןיא ךיז

 הא ןעװעג זיא ואו ,יא ואװ ,ךילדנע וא ?טלעפענ םהיא איװ רהיא מיט ןָאהט
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 טינ לָאז סָאװ ,רעטיר רעדנרעדנאװ א ןייז ןעװ םכעװ רעד ןיא טעװ ואוו

 ײצילַאּפ טרעדתה רעיפ  ןעניטרעפוצבָא ןיילא רעניא הטומ םעד ןעבָאה
 טיט םעלק טרעדנוה רעיפ טימ ,געוו ןיא ןעמוק וצ םהיא ןענַאװ סָאװ .סרטּפאב

 4 סנעקעטש
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 ,46 לעטיּפַאק
 ןופ ןרָאצ ןעסױרג םעד ןוא סרעּפַאכיצילָאּפ איד טימ רעײטנעבַא ןעגידריווקרעמ סעד ןופ

 .טָאכיק ןָאד רעטיר ןעטוג רעזנוא

 ,טדערעג ױזַא טָאה טָאכיס ןָאד דנערהע

 איד טכוזעג רעכילטסייג רעד טָאה

 טָאכיק ןָאד סָאד ,ןעגייצרעביא וצ סרעּפַאכיײצילַאּפ

 ןילַא ןענעק יז איו ,דנַאטשרעּפ ןיא טרהירעג זיא

 ןוא ,ןעננולדנאה ענייז ןופ ןוא רייר ענייז ןופ ןחעטשרעפ

 עבָאה וצ םהיא טימ רעטייװ יאדכ טינ זיא סע סָאד

 טעװ ןעמ לייוו ,ןעננַאפענ ןעמהענ וצ םהיא ןוא ןָאהט וצ

 ,רעד ,ןעזָאל יירפ רעדעיװ םענעגושמ סֵלַא םהיא ךָאד

 ,להעפעביטסערא םעד טָאהעג ךיז ייב טָאה רעכלעוו

 בױא ,ןעכזרעטנוא וצ ךַאז ןייז םינ זיא סע ןַא ,טגָאזעג ןענענַאד רעבָא טָאה

 ןופ להעפעב םעד ןערהיפסיוא זומ רע ןרעדנָאז ,טינ רעדַא טקיררעפ זיא טָאכיק ןָאד

 יירד ןענעווטנייז ןופ םהיא ןענעמ ,טנָאזעג רע טָאה ,עזיד ןוא עטמַאעבײרעבױא ענייז
 ,ןעגנַאפענ ןענניירב לָאמנײא םהיא טעװ רע ןעוו ,ןעזָאל יירפ לָאמ טרעדנוה

 סעזיד םהיא רהיא טפרַאד, ,רעכילטסייג רעד טנָאזעג טָאה ",ןענעווטסטד ןופ,/
 ומ ךילרעווש ךיז רע טעװ ,גיטכיר םהיא ןעק ךיא ןעוװ ןוא ,ןעמהענ טינ ךָאד לָאמ
 *.:עמהענ ןעזָאל ךייא

 טָאה טָאכיק ןָאד ןוא !ענָאז וצ לעיפ ױזַא טסואוועג טָאה רעכילטסיינ רעד ,ץרוק

 טזומעג ןעטלָאװ סרעּפָאכ איד סָאד ,ןעלעיּפשוצפיוא ן'תענושמ עיינ עלעיפ ױזַא טסואוועג
 טי טימ סָאװ ,ןעהעזעגנייא טינ ןעטלָאװ / יז ןעו ,םהיא רַאפ רענענושמ דָאג ןייז

 רָאגָאז רָאנ ,ןעכַאמ רעכייוו ןֶעזָאְלעֶג רָאנ םיִנ רעבירעד ךיז ןעבָאה יז = ,ןעוועג זיא
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 עכלעװ ,ץָאשטנַאס ןוא רעברַאב ןעדמערפ םעד ןעשיווצ םולש א ןעּכאמ וצ ןעדערעב
 "בערעג ןופ רענעיד סלַא ,טנעירקענמורעה ךיז ןרעדנַא ן'טימ רענייא ץלַא ךָאנ ןעבָאה

 ,ןעצנַאג ןיא טינ ןעװ ,םידדצ עדייב סָאד ,טנעדרָאעגניַא .ױזַא יז ןעבָאה טייקניט
 סָאד ,ןערָאװענ טכַאמענבָא זיא סע ;ןערעירפוצ לעסיב ַא ןייז סנעטסגינעוו ןעלשו

 "םיוצ ןוא ןעלטרַאנ איד טימ טינ רעבָא סנעסיקילעטָאז איד טימ ןעשיוט ךיז לָאז ןעמ

 םעד רעכילטסיינ רעד טָאה ,טוה-רעטיר ס'ָאנירבמַאמ טפערטעבנַא סָאװ ,קירטש

 רעד ןוא ,ןעלאער טכַא ,ץטָאכיק ןָאד ןופ העידי רעד ןהָא ,הקיתשב ןעבענעג רעברַאכ
 ןענירקטנ דלעג סָאד טָאה רע סָאד ,לעטעצ ַא טלעטשענסיוא םהיא טָאה רעברַאב

 ,תונעט םוש ןייפ רהעמ טינ ןָא טצעי ןופ טָאה ןוא

 טנרָאזעב ןענייז ןעכַאז עטסרעווש ןוא עטסניטכיוו ייווצ עזיד אוו םעד ךָאנ

 זַא ,וצרעד ןעגניירב וצ רענעיד ס'סיאיק ןָאד טלעדנַאהעג רָאנ ךיז סע טָאה ,ןערָאװעג

 .ןעוו ,ןעטיילנעב םהיא לָאז רעטרעפ רעד ןוא קירוצ ןערהעקמוא ךיז ןעלָאז יז ןופ יירד
 -נָא טצעי ןיוש טָאה לזמ סָאד איװ ױזַא ,ץָאדנַאנרעמ ןָאד טימ ןעזיירבָא טעװ רע

 יעיווש עכנַאמ ןערלעה איד ןוא עטבעילרעפ איד ןיוש טָאה ןוא ןעלעיּפש וצ ןעביוהעג

 ןעגניירב וצ טײברַא ןייז ןעגענ ןעוועג טינ קילג סָאד זיא ,געוװ ןופ טמַארעגבָא טייקניר

 רצ ןעזָאלענ ךיז ןעבאה רענעיד איד .ףוס ןעמוג ַא וצ ןערהיפ וצ סעלא ןוא ץדנע ןַא וצ

 ַאינָאד ןוא ,טננאלרעפ יז ןופ טָאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד סָאװ ,סעלא גיימ ןעלעטש ןעדעירפ

 יעג ןעקיצטנע רהיא טָאה רערעדעי סָאד ,ךילקילג ױזַא ןעטעג םעד ךרור .ייא ַארַאלק

 ,ןעקילב ערהיא ןיא ןעזעל טנעק

 טשינרָאג רעדָא גינעו ,ןעננַאנענרָאפ זיא ָאד סָאװ ,סעלַא ןופ טָאה ַאדיאָארָאצ

 טימ ךילהערפ ןוא ענירעיורט איד טימ גירעיורט ןעוועג איז זיא ךָאד ;ןענאטשרעפ

 איד ןופ ןעזעל טנעקעג סָאד טָאה איז איו ,ךָאנ םעד ךָאנ ץלא ,עכילהערפ איד

 ףיוא - ,רעינַאמש ןעטבעילעג רהיא ןופ סטנעימ איד ןופ טּפױהרעביא .ןוא רעטכיזעג

 =עג ןעוועג רעטיא ןענייז ןעצרעה רהיא ןופ ןעקנַארענ איד ןוא ןעקילב ערהיא ןעכלעוו

 .טעדנעוו
 -עג רעּבראַּב םעד טאה רעכילטסייג רעד איו ,טקרעמעּב טאה הטריוו רעד

 טלהאצעג טרעדראפעג טאה ןוא ןעמוקעג רעּבירעד זיא רע ןוא ,גנוניולעּב ַא ןעּבענ

 ןעלנאלדנייוו ענייז ריפ טלעגדנעדַאש ןוא רעטיר םעד ןופ ןעדלוש עגידרעהירפ איד ריפ

 ןעלעוו לעוע ס'אשטנַאס ןוא עטנאניצאר סאד ,ןעראוושעג טאה רע ןוא ןייוו םעד ןוא
 ןעטצעל ן'זיּב ןערעו טלהאצעּב טינ טעװ סעלא ואו ,לַאטש ןופ ןעמוקסיורעה טינ
 -רעפ ןאד ןוא גנונדרא ןיא םכַארּבעג רעכילטסייג רעד טאה סאד ךיוא גיִנָשַפ
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 ןעליו ןעטסעּב ן'טימ טָאה רָאדיִא רעד להָאװּבָא סעלַא טלהָאצעּב טָאה ָאדנַאנ
 .דלעג ןייז ןעטָאּבעגנָא

 איד סאד ,טלעטשענ ןעדעירפוצ יוזא ןעװעג רעדעי זיא טרַא עזיד ףוא
 ,רענַאל ןעגידמרַאל ט'עטנעמַארנא וצ ףילנהע ןעוועג טינ רהעמ ןיוש זיא עמשטערק
 טשרעהענ ןעּבָאה ןעטרָאד ןרעדנָאז ,ןעכילגרעפ איז טָאה טָאביק ןָאד עכלעוו טימ

 -עגוצ טָאה רעדעי ןוא ן'סונַאיװַאטקָא ןופ טייצ איד ןיא איו ןעדעירפ ןוא עהור

 ענהעש יד ןוא המכח רעד ןעקנַאדרעּפ וצ טַאהעג סעלַא סָאד טָאה ןעמ זַא ןבענעג !
 .ן'ָאדנאנרעמ ןָאד ןופ דנַאה רענעפָא רעד ןוא ןעכילטסייג םעד ןופ דייר

 ףע עכלעוו ןיא ,םיקסע עלעיס איד סאד ,ןעחעזעג טצעי טאה טָאכיק ןָאד סלַא

 ,ןערָאװעג טנירנעעג ךילקילג ןענייז ,טלעקיװרעפ ןעווענ ןענייז רענערטײרליש ןייז ןוא
 ירעטיר ענעגנַאפעגנָא ןייז לָאז רע זַא ,טייצ ןיוש זיא סע סָאד ,טביולנעג רע טשה

 רע ןעכלעוו וצ ,רעײטנעבַא עסיורג סאד עדנע וצ ןעגניירב וצ ןוא ןעצעזטרָאפ טּפַאש
 דעד ךיז רע טאה סולשטוע ןעכינ ַא טימ ,ןערָאװעג טלהעוװענסױא ןוא ןעפורעב זיא
 "רע טינ חעבָא םהיא טאה עכלעוו ,ן'ַאטהטָארָאד ןופ סיפ איד וצ ןעפרָאװעג רעבי

 -עגפיוא ךיז טאה ,טגלָאפעג טאה רע ,ןהעטשפיױא טעװ רע זיב ,ןטדער וצ טביױג
 ' ,ןיסעצנירּפ ענהעש ,טרָאװכירּפש סעטנַאקעב ַא ןיא סעא ?טנָאועג טאה ןוא טלעטש

 טפָא זנוא טאה קיטקַארּפ איד ןוא ,קילג ןופ רעטומ איד זיא טייקניסיילפ איד סאד
 ַא וצ ףךאז ענערָאלרעּפ ַא טפָא טרהיפ טַאקָאװדַא רעגיסיילפ ַא סָאד ,ןעזעיוועג
 ךַאז רעזיד ןופ טײהרהַאװ איד טינ ךיז טגיטעטשעב ךאז ןייק ןיא רעבָא {דנע ןעטונ
 דנייפ םעד ןופ ןענַאלּפ איד ןעטסעטכייל םִא טעטכינרעפ ןעמ ואוו ,נעירק ןיא אױ;

 "ייהטרעפ וצ ןעטיירנוצ וצ ךיז טייצ טאה רע רעדייא ,טייקטינעג ןוא טייקלענש ךרוד

 רימ לייוו .ןיסעצנירּפ עכילפערטרָאפ ןוא ענעבאהרע ,רעביױעד סאד גָאז ךיא ,גנוניר

 ענייק ןופ ןייז טינ רהעמ טצעי ןיוש טעװ סָאלש ןעזיד ןיא ןייז רעזנוא סאד ,טּפוד

 ,דנייפ רעיא בוא ,סייוו רעװ ןעד ;ןעדאש לעיפ ןעגניירב זנוא ןעק סע ןרעדנָאז ,ןעצונ
 ןענָאיּפש עניטעהט ןוא עמייהעג ענייז ךרוד ,טינ טמייללעיפ ןיוש טאה ,זעיר רעד
 ,טייצ ןייק טינ טניװעג רע ּבױא ןוא ,ןעטכינרעפ וצ םהיא םוק ךיא סאד ,ןערהַאּפרע

 סָאד ,טרַא ןַאזא ףױא גנוטסעפ רעדָא סָאלשי ןעניטכעמ ַא ןיא ןעניטסעפעב וצ ףיז
 ענענ ןעלעװ םרָא ןעגיטכעמ ןיימ ןופ טפַארק עצנאנ איד ןוא ןעפּפמעק סעצנאנ ןיימ
 ענייז ןערעטש וצ טייקניטעהט רעזנוא ךרוד רעבירעד זנוא טזָאל ? ןעצונ טינ םהיא

 ,טשניוו רהיא איו ,טכַאמעג זיא קילנ רעייֵא ןעד ,לזמ טימ ןעזיירבא ךיילנ ןוא ןענַאלּפ
 *גיױא ףױא גיוא אנוש רעיא טימ הטטש ךיא איו רלַאב ױזַא
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 טעטרַאװרע גיחור טאה רע ןוא ןעראוועג ןעגיוושטנע טאכיק ןאד זיא אד

 רעשיטעטסעיימ ַא טימ טאה עכלעוו ,ןיסעצנירּפ רענהעש רעד ןופ טראווטנַא איד

 ךיא, :טרעפטנעעג ,ענייז וצ ךילנהע ןעוועג זיא עכלעוו ,ךַארּפש ַא ןיא ןוא ענעימ
 רלַאב רימ ,טזייוועכ רהיא עכלעוו ,טייקגיסיילפ איד ריפ ,רעטיר ררעה ,ךייא קנאד

 ןייז טָאװ ,רעטיר ַא ריפ טסַאּפ סע איװ ,הטיונ רעסיורנ ןיימ ןופ ןעפלעהוצסיורעח

 . לָאז לעמיה רעד ,עטקירדעב ןוא םימותי ריפ ןעמהענוצנָא ךיז זיא ףורעב ןוא טכילפ
 טלָאז רהיא םוא ,ןערעוװ טליפרע ןעלָאז ןעננאלרעפ ענעי ןוא ערעייא סָאד ,ועבעג

 ןײמ סָאו ,ןעורפ עראבקנַאד טלעװ רעד זיא ךָאנ ךיז ןעניפעג סע סָאד ,ןהע;
 ןעליוו ןרעדנַא ןייק בָאה דיא ןעד ,ןעהעשענ דלַאב סע לָאז ,טפערטעבנָא ןעזיירבָא

 עּכלעװ ,ענינעי איד ןעד : ןיילא טליוו רהיא איו ךימ רעביא טלהעפעב .,ןרעײֵא סלַא

 ךיז טָאה ןוא ןָאזרעּפ רהיא ןופ גנונירייהטרעפ איד טױװטרעּפנָא לָאמנייא ךייֵא טָאה

 ןעק ,רעדנעל ערהיא ןופ ןענעירקקירוצ םעד ןענעוו ןעזָאלרעּפ ךייא ףױא ןעצנַאנ ןיא
 *,טסייה טייהנולק רעיא סָאװ סָאד איו ךַאז רעדנַא ןייק ןעננאלרעפ טינ

 ףיז טוָאק עמַאד אזַא ןעו ,טַאכיק ןַאד טנַאזעג טָאה "1 ןעמָאנ סעטָאנ ןיא

 איז ןעמַאזרעפ טינ טייהנענעלעג איד ךיוא ןעק ךיא לייוו ,בָארעה לעיפ ױזַא רימ ראפ

 רעזוא ,ןרעטלע ערחיא ןופ זַארהט םעד ףױא ןעצעז וצ א ןעבייהרע וצ רעדעיװ

 וצ ךימ טסול א שנואוו ןיימ ןיוש טביירט ךימ ןעד ;ןעזװעשענ ךיילג לָאז עזײרבָא

 לעמיה רעד ,ךילרהעפענ זיא ןעהעיצרעפ ,טנַאז ןעש איו ,לייוו ,נעוװ םעד ףיוא ןעּפַאמ

 ,רהַאפענ ןייק ןעבעגעגסיורעה טינ ךָאנ טָאה דרע איד ןוא ןעפַאשעב טינ ךָאנ טָאה
 ,ָאשטנַאס ,ַאולא ;ארומ א ןעפרַאװּפױרעה רימ ףיוא רעדָא ןעקערש ךימ לָאז עכלעוו
 רהיא ןופ דרעפ םעד א רעיהט סענענייא ןייד ניטרעפ ךַאמ ,ןעטנאניצָאר לעטָאז

 ןעמהענ ןעטפאשררעה עזיד ןופ ןוא סָאלש ןופ ררעה םעד ןופ רימָאל ןוא ,טעטסעיַאמ

 ".געוװ רעזנוא זעבײהנָא ךילקילבנעניוא ןעלָאז רימ םוא ,דעישבָא

 ןוא ּפָאק םעד טלעקָאשעג טָאה ,טרעהענוצ סעלַא טָאה רעמלעװ ,ָאשטנאס

 - ,ןעמיורט ךיז ןעק ןעמ סלַא קעפרעד םעד ןיא רענרע טהעטש סע ,ררעה ךא, !טנַאזעג

 * ןעדלעמ וצ טקעּפסער ןעלַא טימ
 עלַא ןיא רעדָא ףרָאד ַא ןיא ץענרע ןעק} ,טָאכיק ןָאד טגָאזענ טָאה *,סָאװ,

 ןענעק רימ לָאז סע סָאד ,ּפָאקמוד אוד ,טכענש ױזַא ןהעטש טלעוו רעד ןופ טדעטש

 *? רהאפענ ןעגניירב

 טרעפטנעענ טָאה *,ךיא גייווש ,זייב ןערעו טעװ טייקנידעננ רעיא ןעוו ,עיא

 רענערטידליש רעטוג סלַא ךיא סָאװ ,םטד ןענעוו ןטנַאז טשינרָאנ לעװ ןוא, ,ָאשטנַאס
 *,ןעגייוושרעפ טינ ךילטנענייא ףרָאד רענעיד רעיירט ןוא
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 רָאנ לָאז ריד ןעוו ,,,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טָאה ,"טסליוו אוד סָאװ דער ,ָאזלא,

 אוד ןעוו ןעד ;גידנעקערש ןוא גיטכרָאפ ןעכַאמ ןעלעוו וצ ךיד ןעלאפנייא טינ

 -אד ךיא ןעוו ןוא רוטאנ רענערָאבעגניײא ןייד ךָאנ אוד טפלעדנַאה ,ךיד טסעטכריפ

 ,"רוטַאנ ענערָאבעגניא ןי י מ ךָאנ ךיא לעדנאה ,טינ טכרופ ןייק בָאה ןענעג

 ָאשטנאס טגָאזעג טָאה ,"טינ ךיא ןיימ סָאװו יוזא !ןעהייצרעפ רימ לָאז טָאנ,

 ךיז טזָאל עכלעוו ,םַאדַאמ יד סָאד ,טרעכיזרעפ ןוא טנייצרעביא ןיב ךיא רעבָא

 -ינעק א לעיפ יוזא זיא ,ןָאקימָאקימ ךיירגינעק ןעסיורג םעד ןופ ןיגינעק יד ןעפורנָא

 טלָאװ ,סיוא ךיז טיג יז סָאוו ריפ ,סָאד ןייז טלָאװ יז ןעוו ןעד ;רעטומ ןיימ יוװ ןיג

 ןעקשוש טינ ךיז קילבנעגיוא ןעדעי טפַאשלעזעג רעד ןופ ןררעה ןעסיוועג ַא טימ יז

 ."ןעקור םעד םוא רָאנ טרהעק ןעמ יוו דלַאב ױזַא ,לעקניוװ ַא ןיא

 -רעפ ןָאד ןַאמ רחיא ןעד ,דייר ס'ָאשטנאס ןופ ןערָאװעג טיור זיא אעהטָארָאד

 רהיא ןופ ןעּפיל ענייז טימ דייהרעטע'בנג'רעפ זייוונעטייצ ךילקריוו טָאה ָאדנַאנ

 ָאשטנאס טנעידרעפ טָאה עבעיל ןייז סָאוו ,גנוניולעב םעד ןופ דלענ-דנאה טּפאכעג

 ןייז טינ זומ יז זַא ,ןעוועג רעשמ רעבירעד ךיז טָאד רע ןוא טקרעמעב סָאד טָאה

 ןרעפטנע טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ רָאנ רעבירעד םהיא טָאה יז .ןיגינעק ןייק

 -עג ױזַא ןאד טָאה רע ןוא ,רעטייוו ןרעדיולּפ טזָאלעג טרעטשעגנוא םהיא טָאה ןוא

 -לעוו ,רעגינעי רעד רעדייא ןעד ;ררעה ןיימ ,ןעסיוו וצ ךייא סָאד בעינ ךיא , :טנָאז

 םעדכָאנ ,ןעמוק לָאז ,ןָאהטליױאוו יוזא עמשטערק רעזעיד ןיא ןיוש ךיז טזָאל רעכ

 ןעבָאה ןוא רעדלעוו ןוא ןעטסיוו ןיא ןעניוצעגמורעה גנאל ןעבָאה ןעלעוו רימ יו

 ןַאד זנוא ייב לָאז ןוא ,טכענ ערעגרע ךָאנ ןוא געט עטכעלש ןענאטשעגסיוא

 ןעלָאז רימ סָאד ,ךיא קנעד ,טייברא רעזנוא ןופ טכורפ יד ליומ ןופ ןעסיירסיורא

 -עב וצ ןוא לעזע םעד ןעקַאּפעב וצ ,ןעטנַאניצַאר ןעלטָאז וצ ןעלייא טינ טצעי ךיז

 עדעי לָאז --- גיחור ןעציז וצ רעכיילג ןייז סיוועג טלָאװ סע ,עי ;דרעּפ םעד ןענַאּפש

 "!ןעסע ןהענ רימָאל ןוא ןעניּפש רהיא ייב ןעביילב עקבירד

 -נוא עזיד רעביא ןיירא זיא טָאכיק ןָאד ןרָאצ ַא ריפ סָאװ ןיא !לעמיה רעטוג , |

 ַא טימ ,עמיטש רעדנעמרַאל ַא טימ !רענערט-דליש ןייז ןופ יירעדיױלּפ עטרעּפמולעג
 וד ָא , :טגָאזעג םהיא וצ רע טָאה ןעגיוא עגידלעקניפ טימ ןוא גנוצ רעגידלעמאטש

 ,רעּפמעט ,רעדנעסיוונוא ,רענעסאלעגסיוא ,רעבָארג וד !גנוי רעניטכערטרעדעינ

 -רעטנוא יו !רערעטסעל ןוא רעדמיולעפ רעטמעשרעפנוא ,רעניגניצ-ןעגנַאלש

 ןופ ןוא רימ ןופ טראוונעגעג רעד ןיא דייר עכלעזא ןענניירצוברָאפ ךיד וטסהעטש

 - ןוא עדגעגידיילעב עכלעזַא ּפָאק ןייד ןיא ןעזָאלוצוצ ןוא ,יורפ רענעבאהרע רעזעיד

 רעד ןופ סינעהעזעפ וד ,ןעניוא עניימ ןופ געוַא רימ העג ?ןעבאז עגיניזטבייל



 .1 ךוב .טַאכיק ןַאד ןופ עטכישענ | 99

 ןופ רעמַאק"רעוולוּפ ןוא יירעגירטעב ןֹופ לַאנעפרַא אוד ,סנעניק ןופ קַאז אוד ,רוטַאנ
 אנוש ןוא ן'תעגושמ ןופ רעטיירבדעפ ,זייב ןופ רעדניפרע אוד  .גנענ עקצַאדיַאל עלַא

 ןעזייוו וצ טעטכ ילפרעפ זיא ןעמ עכלעוו ,ץרא"ףרד ןוא טײקגידנעטשנַא רעדעי ןופ

 אוד ןעװ ,ןעניױא איד רַאפ קירוצ טינ רימ םוק ןוא העג !ןענָאזרעּפ עכילגינעק וצ

 *! ןעלהיפרעד טינ ןרָאצ ןיימ טסליוו

 יענפיוא טימ ,ןרעטש ןעטשטיינקעג ַא טימ טדערענ טָאכיק ןָאד טאה סָאד
 קראטש ײבַאד טָאה ןוא ןעקילב ענייז ןיא טייקדליו א טימ ןוא ןעפַאב ענעזָאלב

 איו ןהעטשרעפ ןעמ ןטק םעד ןופ -- סופ ןעטכער ן'טימ דרע רעד ףיוא טטּפוטעג

 חא דייר עגידנרָאצ עויד ןופ זיא ָאשטנַאס ,,ןרָאצ"מירנ ןייז טכָאקעג טָאה םהיא ןיא

 ףיז לָאז דרע איד סָאד ,ןעשנואווענ טאה רע סָאד ,טצריטשעג יױזַא ןעוועג סענעימ

 ןייק זיא םהיא ןוא ,ןעננילשרעפ םהיא ןוא סיפ ענייז רעטנוא ןענפע ךילקיקבנעגיוא

 ו: ךיז ןוא ןעקור ןייז ןערהעקוצמוא סלַא ןָאהט וצ ןעבעילבעגרעּביא טינ ךָאז רעדנַא

 ,אעהטָארָאד עגולק איד ךָאד ,ןררעה ןייז ןופ קילב ןעגידנרָאצ םעד ןופ ןעטלַאהעב

 וצ ןרָאצ ןייז ןעליטש וצ םוא ,ךרוד ןוא ךרוד טנעקעג ץ'טָאכיק ןָאד ןיוש טָאה עכלעוו

 ; טנָאזעג םהיא

 איד רעביא ,טלַאטשעג רענירעיורט רעד ןופ רעטיר ררעה ,גידנרָאצ טינ טייז}

 טכייללעיפ ןעד ,טגָאזעג טָאה רענערט-דכיש רטכילרהע רעיא עכלעוו ,ןעכַאז עמוד

  ןוא דנאטשרעפ ועדנוזעג ןייז ייב הא !ךאזרוא ןַא ןהֶא םינ טדטרעג ױזַא רע טָאה

 עשלַאפ ןענָאז לָאז רע סָאד ,ףילגעמ ץנאג טינ ךיוא סע זיא גנוניזעג רעכילטסירק ןייז
 טהענ ,טגָאז ןײלַא רהיא איו ,סָאלש ןעזיד ןיא איו ױזַא ,,ןצעמיא ןעגעג ןעכַאז

 טשיוטעג נידנעייז טָאה ָאשטנַאס סָאד ,טינ לעפייווצ ןייק זיא ,יירעביוצ טימ וצ סעלַא

 ,טנאז רע סָאװ ,םאד ןעהעזעג ךילקריוו טכייללעיפ ,:עיירעלעוװייט עכלעזַא ךרוד

 *.ערהע ןיימ ריפ טפאהנעדַאש ױזַא זיא סעכלעוו

 - ,טָאביק ןָאד ןעפירענסױא טאה ?טָאנ ןעגיטבעטלַא םעד ייב רעיוש ךיא;

 ךיז טאה לעװײט א ,ןיירעה לעטניּפ ןיא ןעפָארטעג טאה טייהנעבַאהרע רעיא סאד,

 טניױזא טלעטשענרָאפ םהיא טאה ןוא רעדניז ןעזיד וצ ןעזייוועב טזומענ ךילקריוו

 . ץב ךיא לײװ ;ןהעז וצ ךילנטמנוא ןעוװעג ןעײרעּבױצ ןהָא טלָאװ םהיא ריפ סָאװ

 סאד ןוא ,ןעכילקילגנוא ןעזיד ןופ טייקכאפנייא ןוא טייקנידלושנוא רעד ןיא רעכיז ץנַאג

 *,ןטעמיא ףיוא זייב ןעדער וצ גיהעפנוא זיא רט

 םוראד ןואא ,ָאדנַאנרעפ ןָאד טנַאזעג טאה ?,סע טביילב ייברעד ןוא זיא יוזא;
 ."םיוא רעדעיװ םהיא ןוא ןעהייצרעפ םהיא טייקגידענג רעיא לָאז ,טָאכיק ןָאד ררעה
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 עויד רעדייא ,השעמה םדוק איו ױזַא ,טייקנידענג רעיא ןופ סיוש םעד ןיא ןעמהעג

 .ּפָאק ןייז טשימוצ ןעבָאה תימולח עכילרעביוצ
 טאה רעכילטסיינ רעד ןּוא ןעהייצרעפ וצ םהיא ןעכָארּפשרעּפ טאה טָאכיק ןָאד |

 ,הענבה טימ ןררעה ןייז וצ ןעמוקענ זיא ָאשטנַאס ,טכַארבעגניירעה רעדעיװ םהיא

 ןעטעבענ םהיא ייב טאה ןוא טעינקענ םהיא רַאפ ךיז טאה ,טייקנינעהטרעטנוא טימ
 איז טאה ָאשטנַאס איו םעד ךָאנ ןוא ,ועבענענ םהיא טאה רע עכלעוו ,דנַאה איד

 ייברעד םהיא וצ טָאה ןוא הכרב ןייז ןעּבטנענ םהיא טָאכיק ןָאד טאה ,ןָאהטענ סוק א
 ,רהַאװ ןיא סע סָאד ,ָאשטנַאס ןהו ןיימ ,ןהעזנייא ךיוא וטסעוו טצעי} ?טנָאזעג

 ןעזיד ןיא רָאפ טהעג סע סָאװ ,סעלא סָאד ,טנָאזעג טּפָא ןיוש ריד באה ךיא סָאװ

 *יירעביוצ זיא סָאלש
 ?טימ השעמ איד רעסיוא, ,ָאשטנאס טנָאזעג טאה ",ךיוא ךיא ּביולנ סָאד;

 ".ףילריטַאנ ץנַאג ןעננַאנעגוצ זיא עכלעוו ?,ןעקעד,
 כָאד ןעו ןעד, ;טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טאה *,ןעניימ טינ וטסלָאז סאדא

 יא רעדָא ,טנעכערעגבָא ךיד ריפ ןיוש ףימ ךיא טלָאװ ,ךילריטַאמ ןעווענ טלָאװ

 יצצעי טינ ןוא סלַאמַאד טינ רעבָא ; ןעמהענ עכַאר ךיד ריפ טצעי סנעטסגינעוו טלָאװ

 וצ ןעמעוו ןיפ ןעסיוו טינ וליפַא טלָאװ ךיא ןעד ;ןעװטנ ךילנעמ ךימ ריפ סע טלָאװ

 * גנונידיילעּב ןייד ריפ עכַאר איד ןעמחענ

 ןעוועג זיא סע טטכישענ ַא ריפ סָאװ ,,ןעסיוו וצ גירעיניינ ןערָאװעג ןענייז עלַא
 "טפול ס'ָאשטנַאס ןעבעירשעב יונעג ייז טָאה הטריוו רעד ןוא ?ןעקעד, ןעזיד טימ
 רעביא טכָאװ ָאשטנַאס ןוא ,טכַאלעג קרַאטש רהעז ןעבָאה יז עכלעוו רעביא ,עזייר

 "רעפ לָאמ ַא ךָאנ טינ םהיֵא טלָאװ ררעה ןייז ןעוו ,טרענרעעג לעיפ ןעבָאה ךיז םעד

 ְךָאר טייהמוד ןייז ןיא ןיא ָאשטנַאס .יירעבױצ רעטיױל ןעוועג זיא םע סָאד ,ןרעכיז

 =רהַאװ ענייר ַא ריפ ןעטלַאה טינ סע לָאז רע סָאד ,טייוו יוזא ןעגנַאנעג טינ לָאמנייק

 טאה ררעה ןייז איוו ,תוחור טינ ןוא ןייב ןוא שיילפ טימ ןעשנעמ רָאנ סָאד ,טייה

 *,טקעדענק םהיא ןעבָאה ,טביולנעג
 רעד ןיא טכַארבענוצ טפַאשלעזעג עגיטרַאסױרנ איד ןיוש טאה געט ייווצ

 ,ןעזיירוצבא טייצ טצטי ןיוש זיא סע סָאד ,טביולגעג טאה ןעמ איו ױזַא ,עמשטערק
 רעברַאב רעד ןוא רעכילטסייג רעד יוזא אױ ,ןעלטימ ןענעוו ןעהטַארעב ןיז ןעמ טָאה

 םהיא םוא ,ףרָאד ןייז ןיא ןענניירב רעדעיװ ן'טָאכיק ןָאד שנואוו רטייז טיוק ןעלָאז

 ןוא אעהטָארָאד סָאד ,םעד ןהָא ,תענושמ ןייז ןוֿפ ןעלייה וצ ,ךילנעמ ןעוו ,ןעטרָאד

 וצ רעטיײװ ןוא ןערהעקוצמוא ךיז יז םימ גיהטיונ ןעבָאה ןעלָאז ָאדנאנרעפ ןָאד

 .ןעמ .ָאנַאקימָאקימ ןיסעצנירּפ רער ןופ גנואיירפעב רעד ןופ עטכישענ איד ןעלעיּפש
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 ןעמ ןוא ןעגָאוװ-ןעסקָא ןַא ןעגנודעג ןאמרופ ןעדנעהיצייבראפ ַא ןופ רעבירעד טָאה

 ןָאד סָאד ,גונעג סיורג ,גייטש ןימ ַא ןעגָאלשעגנעמאזוצ סעטַאל ענרעצליה ןופ טָאה

 ןָאד ,רעטיילגעב ענייז ןוא ָאדנַאנרעּפןָאד .ןעטלַאהפיוא ןענעק ןירעד ךיז לָאז טָאכיק

 טעדיילקרעפ ךיז ןעבָאה הטריוו רעד ןוא סרעּפַאכײיצילַאּפ יד ,עטנעידעב 'סיאול

 רערעדנַא רעד ןוא טרָא ןייא ףיוא רענייא ,ןעכילטסייג םעד ןופ עדנַאמָאק רעד ףיוא

 ,ןענָאזרעּפ עיינ רעטיול ריפ ןעטלַאה ייז לָאז טָאכיק ןָאד םוא ,טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 רהעז ייז ןענעז ױזַא .ןהעזעג טינ עמשטערק רעד ןיא דעהַא זיב ְךָאנ טָאה רע עכלעוו

 ,רעייטנעבא יד ךָאנ טהורעג טָאה רע ןעכלעוו ףיוא ,דעגַאל םעד וצ ןעננאגעג ?יטש

 -נוא ןעפַאלשעג ןוא גיהור ןעגעלעג ױזַא זיא רע סלַא .טכאמענכרוד טָאה רע עכלעוו

 ןעבָאה ,ןעלאפעב םהיא ייז ןענעז ,לַאפרעביא אזַא ןופ גידנעקנעד טינ ,טגרָאזעב

 ;ןרהיר טנעקעג טינ ךיז טָאה רע סָאד ,טסעפ יוזא סיט ןוא דנעה יד ןעדנובעג םהיא

 ןוא טּפאכעגפיוא ךיז טָאה רע סלא ןעניוטשרע טימ ךיז םורא טקוקעג רונ טָאה רע

 -רע ןייז םהיא טָאה דלַאב ךָאד ,ןעטלַאטשענ ערַאברעדנָאז עזיד ךיז םורא ןהעזעג

 .סָאד ,קנַאדעג םענעגושמ םעד ףיוא טכארבעג עיזַאטנַאפ עגידעבעל ןוא עשירעדניפ-

 ןוא סָאלש ןעטרעביוצרעפ םעד ןופ רעטסייג רעטיול ןענעז ןעטלאטשעג עזיד עלַא

 -היר טנעקעג טינ ךיז טָאה רע לייוו ,טרעביוצרעפ ךיוא ןיילַא םהיא טָאה ןעמ סָאד

 טלעטשעגרָאפ סעלאךיז רעכילטסיינ רעד טָאה עדארג ןוא ןענידייטרעפ טינןוא ןער

 ָאשטנַאס .לעיּפש ןעגיסַאּפש ןייז ןופ ןַאלּפ םעד טכַאמעג םעד טיול טָאה ןוא רעהירפ

 ןייז ייב ןוא טלַאטשעג ןייז ייב ןעבילבעג זיא רעכלעוו ,רעגיצנייא רעד ןעוועג זיא

 ןייז זיב םהיא ןופ טלהעפעג לעיפ טינ טָאה'ס ?הָאוובֶא ןעד ;ןעקנאדעג םענעגייא

 ןעטלַאטשעג עטעדיילקרעפ עזיד עלא רעוו ,טוג רהעז טסואוועג ךָאד רע טָאה ,ןרעה

 ןהעז לָאז רע זיב ,?יומ ןייז ןענעפע וצ טנאוועג טינ רעבָא טָאה רע ;ןעוועג ןענעז

 ,ןרעה ןייז ןופ גנורעּפשנייא ןֹוא גנוטפאהרעפ רעד טיט ןעזָאלסיױא ךיז טעוו ס סָאװ

 -נע סָאד ןעטראוובא טלָאװעג ןרעדנָאז ,טרָאוװו ןייק טדערענ טינ ךיוא טָאה רעכלעוו

 םעד טראּפשעגנייא ןירעד טָאה'מ ,גייטש יד טכארבעג טָאה;מ .קילננוא ןייז ןופ עד

 םהיא טָאה ןעמ סָאד ,ןענָאלשרעּפ טסעפ יוזא ןעטסאק-ןעטסייל סָאד ןוא רעטיר

 ףיוא גייטש יד ןעמונעג ענינייא ןעבָאה ןַאד .טפארק ןהֶא ןעכערבפיוא טנעקענ טינ

 רעד טינ---רעברַאב רעד טָאה ,רעמיצ םעד ןופ יז גידנעגארטסיורא ןוא ןעלסקַא יד

 טָאה רע יו עמיטש רעכילרעטכריפ ַא טימ נידנעיירש---לעטַאז-קַאּפ םעד טימ

 רעגירעיורט רעד ןופ רעטיר וד א, :רעטרעוװ עדנעגלָאפ יד טגָאזעג ,טנעקעג רָאנ

 טינ ,ךיד טסניפעג וד רעכלעוו ןיא ,טפַאשנעגנַאפעג יד ךיד לָאז ,טלַאטשעג

 טסלָאז אוד םוא גיטיונ ןיא סָאד ןעד ,ןעצרעה םייב ל?עיפ ױזַא ןעמהענ
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 טאה טייקשידלעה ןייד סעכלעוו ,רעייטנעבא טסיורנ סָאד ןענידנע רעלענש סָאװ ןענעֿפ |
 "נראצ רעד ןעוו ,ןערעו טרהיפעגסיוא טעװ סעלַא ,ןערהיפוצסיוא ןעמונענרעטנוא ךיז

 ,ָאסָאבָאט ןופ בױט רעסייוו רעד טימ טנינייארעפ ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ ביל רעיד
 סָאװ ,הטַארײה ןופ ךָאי ןעטפנַאז םעד רעטגוא ןּלַאה ןעצלָאטש ןייז ןעניוב טעװ

 עשידלעה טלעװ רעד ףױא ןעמוק ןעלעװ גנודניברעפ עטרעהרענוא רהיא ךרוד

 ,רעטָאּפ ןעניטכעמ רעייז ןופ קענענ עדנעסייר איד ןָאהטכָאנ ןעלעוו עכלעוו ,ןעגנוי

 רעדנעהעילפ רעד ןופ רעגלָאפרעפ רעד רעדייא ךָאנ ןעהעשענ טעװ סעלַא סָאד ןוא
 ןייז ףיוא גידנעפיולכרוד רעדליב עדנעטכייל איד ןעכוזעב לָאמ ייווצ טעוװ יורפגנוי

 עלא ןופ רעטסמַאזרָאהעג ןוא רעטסלעדע ,אוד ןוא ,גנַאנ ןעלענש ןוא ןעכילריטַאנ

 ררָאב ןוא רָאָאה ,טייז רעד ןָא דרעווש ַא ןענָארטענ ןעוו ןעבָאה סאוו ,רענערט"דליש

 אוד ןעוו ,ןעסעירדרעפ טינ ריד לָאז ןוא גירעיורט טינ ײז ,זָאנ ןיא טפול טָאהעג ןוא

 ,עגיױא ענייד רַאפ טרעוו ןעדרָא"רעטיר ןעדנרעדנַאװ םעד ןופ ?רעּפ איד איו טסהעז
 וטסעװ -- ןעלעו טעװ טלעװ רעד ןופ רעפעש רעד ןעוו -- דלַאב ןעד ,טרהיפעגנעווא

 ,ןענעקרעד רהעמ טינ ךיד טסעװ אוד סָאד ,ןעבַאהרע יוזַא ןוא ךיוה ױזַא ןהעז ךיד

 ,ןעבענעג ריד טָאה ררעה רעטונ ןייד עכלעוו ,ןעגניכערּפשרעפ איד ןופ ענייק ןוא
 ףענולק רעד ןופ ןעמָאנ םעד ןיא ריד רעכיזרעפ ךיא ,טליפרענוא ןעביילּב טינ ןעלעוו

 ירעד גלָאפ ;ןערעװ טלהָאצעב גיטכיר ריד טעװ טלַאהעג ןייד סָאד *,אנַאינָאריטנעמ

 ןערייּב ךייא ריפ טונ זיא סע ןעד ,רעטיר ןעטרעביוצרעפ ןוא ןעשידגעה םעד ךָאנ רעב

 טאנ ,ןענאז וצ טּבױלרע טינ רימ זיא רהעמ ,עהור ןעניפעג טעװ רהיא זיּב ןהענ וצ

 ".ןיהואוו טונ סייוו ךיא --- קירוצ ךימ רהעק ךיא ןוא ןעצישעּב אזלַא ךייא לאז

 ןוא עמיטש ןייז טכאמעג ךױה רעּברַאּב רעד טאה תואיבנ עזיד ןופ עדנע ןייּב

 איד וליפא סאד ,דנערהיר יוזא ןעקניז ןעזאלעג זייווכאלסיּב רעדיוװ ןאד איז טאה

 ןוא טסנרע ןעוועג זיא סאד זא ,טּבױלנעג טעמכ ןעּבאה סאּפש םעד ןופ רעסייוו טימ
 -  .טרהירעג לעסיּבא ןעוועג ןענייז

 - ןערָאװעג ,טרעהעג טָאה רע עכלעוו ,גנוהײצעפָארּפ איד ךרוד זיא טָאכיק ןָאד

 -מענ -- ןענַאטשרעּפ טכייל רהעז ןופרעד ןיז םעד טָאה רע לייוו ,טסױרטעג קרַאטש
 ןייז טימ ןענינייארעפ ךיז דנוּב ןעבילצעזעג ,וא ןענילייה ַא ףרוד טעװ רע סָאד ,ךיק
 -סיורעה ןעלעוו ךיוּב ןעטשטנעּבעג רהיא ןופ ןוא ָאסָאּבָאט ןופ אעניצלוד רעטּבילעג

 רעזיד ןיא ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ םהור ןעגיווע םוצ ,ןהיז ענייז ,ןעּבייל עגנוי איד ןעמוק

 ַא זמסמסגיג  טרָאװ םעד ןופ טכַאמעג זיא -- תגסמ11ע0ת12מ2 -- ַאנַאינָאריטנעמ (7

 .ןעגיל
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 ַא טימ טגאזעג טאה ןוא עמיטש ןייז ןעּביוהעגפיוא רע טאה גנוגייצרעּביא רעטסעפ

 ,קילג לעיפ ױזַא רימ טעהיײצעפארּפ סאוו ,טסיּב אוד רע ייז ,אוד א ; ץפיז ןעפיט
 -נעגעלעגנא עניימ רעּביא טגיטלעוועג רעכלעוו ,רערעּבױצ ועגולק םעד ,ךיד טעּב ךיא
 -לעוו ןיא ,סינגנעפעג ןעזיד ןיא רימ לאז רע סאד ןעטעּב וצ ןעמאנ ןיימ ןיא ,ןעטייה

 ןוא עכיליירמרע עזיד זיִּב ,ןעמוקמוא ןעזאל טינ ,געװַא טצעי ךימ טרהיפ ןעמ ןעב

 ןערעוװ ןעלעוו ,ןעבענעג טצעי רימ טאה ןעמ סָאװ .,ןעגנוכערּפשרעפ עכילכיילגרעפנוא

 ינעגנאפעג ןיימ ןופ ןעדייל איד ךיא לעװ ,ןטהעשעג לָאז סָאד ןעוו ןעד -- ,טליפרע

 םלֵא ,ןעדנובענ ךימ ןעטלַאה עכלעוו ,ןעטייק איד ,טסױרט סלא ןעטכארטעּב טפאש

 םעד סלַא טינ ,טנעלענ ךימ טאה ןעמ סעכלעוו ףיוא ,רעגַאל סָאד ןוא ץנַארקײנעמולב

 יהלב טעטעבענסיוא ךייר ,סעכייוו ַא סלַא רָאנ דלעפײטכַאלש ַא ןופ ןעדָאב ןעטראה

 ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס רעגערט-רליש ןיימ ןופ גנוגיחורעב איד טפערטעבנַא סָאװ .טעב

 ףימ טעװ רע סָאד ,ןעיורטרעפ סָאד טייקכילרהע ןוא טפַאשיירט ןייז וצ ךיא באה

 ינוא ןיימ רעדָא ןייז ןעוו ןוא ,ןעזָאלרעּפ טינ ןעטייצ עטכעלש ןיא יאס עטונ ןיא יאס

 סעּפע רעדָא לעזניא ענעכָארּפשרעפ איד ןעבעג וצ םהיא ןערעטש ךימ לָאז קילג

 ררעּפעגבָא טינ םנעטסנינעוו טעװ רע ,הטרעוו ןעניבלעז םעד ןעבָאה לָאז סָאװ סרעדנַא

 ךיא סעכקעו ,(חאווצ) טנעמַאטסעט ןיימ ןיא ןעד ;טלַאהענ ןייז ןהָא ןערעוו טניט

 טינ -- ןעבעג םהיא לָאז ןעמ לעיפ איו ,טמיטשעב ךיא באה ,טכַאמעג ןיוש באה

 םינמלעהרעפ םָטד ךָשנ רָאנ ,עטסנעידרעפ עטונ ןוא עלעיפ ענייז ןופ ךרע םעד ךָאנ

 | ֹ | ",ןענעמרעפ ןיימ ןופ
 ינאה ןוא טניינעג םהיא רַאפ גינעהטרעטנוא רהעז ךיז טאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס

 טנעסענ טיג ררעה ןייז םהיא טאה ןילַא דנַאה ןייא ןטד ,דנעה ערייב טסוקענ םהיא

 | .ןעדנובעגנעמַאזוצ ןעוועג ןענייז יז לייוו ,ןעגנאלרעד

 ןַא ןעלסּקא איר ףױא גייטש איד ןעמונענ רעטסייג איד ןעבָאה ןעזיד ךָאנ|

 .ןענָאװ-נעסקָא םעד ףיוא טקעטשעגנעװַא איז ןעכָאה

 טל רב
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 ,/ לעטיּפאק

 עג טרעּביוצרעפ ןיא ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאביק ןָאװ עבלעוו ןיא ,טרַא ערַאּברעדנָאז יד
 ,ןעגנוריסַאּפ עגידריווקרעמ ערעדנַא ןוא .,ןערָאװ

 - "נײא ןענופעג טרַא ץ'ַאזַא ףיוא ךיז טָאה טָאכיק ןָאד =
 -עג רע טָאה ,ןעגָאװ ן'פיוא גיימש ַא ןיא טרַאפשעג 0
 ןופ ןעמכישעג עגידריווקרעמ רהעז ןוא עלעיפ , +:טגָאז 4, א

 לָאמנײק רעּבָא {ןעזעלעג ךיא ּכָאה רעמיר עדנערעדנַאװ =
 -רעפ ַא טָאה ןעמ סָאד ,ןהעועג רעדָא טרעהעג ,ןעזעלענ טינ ךיא ּבָאה

 ױזַא וצרעד ךָאנ ןוא ,טרַא ן'ַאזַא ףיױוֵא םרהיּפעגקעווַא רעמיר ןעטרעּכיױצ

 תויח ערעווש ןוא עליופ עזיד ןופ ןעטרַאװרע סע ןעק ןעמ איו ,םַאזגנאל
 ךרוד לענש ןערהיפנעװַא רעמיא ןעמ טגעלפ ײז ןעד }(ןעסקָא איד איוו)
 ,ןעקלָאװ ןרעטסניפ ,ןעקיד ַא ןיא ליהעגנייא רערעיווטנע ,טפול איד
 ןרעדנא ףיוא רעדָא ףירגָאּפיה ַא ףיוא ,ןעגָאװ ןענידרעיפ ַא ףיוא רעדָא
 -קֶא ןַא ףיוא טצעזעגקעװַא ךימ טָאה ןעמ סָאד ,רעּבָא ,רעיהט ןעכילנהע
 וצ ,סײװ רעװ ,ּפָאק ןימ רימ טשימוצ סָאד !טָאג אייּב --- ןעגָאװ-נעס
  ןעטײצ עגימנייה איד ןעּבָאה ןעננורעּבױצרעפ איד ןוא טפַאשרעטיר איד
 סע זןעמייצ עגידרעהירפ איד ןיא סלַא גנַאג ןרעדנַא ןַא ןעמוגעגנָא טינ
 מלעוו רעד ןיא רעמיר רעײנ ץנַאג ַא ןיּב ךיא לייוו סָאד ,ןייז ךילגעמ ןעק
 ןופ ןעדרָא םענעסעגרעפ םעד ףיוא רעדעיװ רעכלעװ ,רעטשרע רעד ןוא
 "יוצעּב עיײנ ןעדנופרע ךיוא ןעמ טָאה רעּבירעד ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד
 + ןערהיפוצקעװַא עטרעּביוצרעּפ איד ױזַא איו ןעמרַא עיינ ןוַא ןעגנורעּב
 י'?ָאשטנַאס רניירפ ,םעד ןעגעוו וטסקנעד סָאװ
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 ,אשטנאס טנאזענ טאה *,ןעטלַאה םעד ןופ לאז ךיא סאוו ,טינ סייוו ךיאז
 איו ןעזעלעּב ױזַא טינ רעטיר עדנערעדנואוו איד ןופ רעכיּב איד ןיא ןיּפ ךיא לייווא
 ,רעטסייג איד סאד ,ןערעווש ןוא ןעגאז ןענעק ךיא טלאוו ךאד .טייקנידעגנ רעייא
 - *,שילױהטַאק טכער טינ ןענייז ,םוא אד ןעהעג עכלעוו

 ןייז אייז ןענעק יוזא איווח ,טאכיק ןאד טרעפטנעעג טאה "!שילױהטַאק טינ
 טליהעגנייא ךיז ןעּבאה עכלעוו ,רעטסייג עשידלעה רעטױל ןענייז יז ןעוו ,שילױהטַא

 ןענניירב וצ ךימ ןוא קיטש ערעיז ןעביירט וצ ָאד םוא ,סדעּפרעק עשיטסַאטנַאפ ןיא
 וטסעװ טײהרהַאװ רעזיד ןופ ןטנייצרעביא ךיד טסליוו איד ןעוו ? ענַאל רעזיד וצ
 ּטרעעל רָאנ ןענייז וא טפול ןופ סרעּפרעק רָאנ ןעבָאה ייז סאד ,ןעניפעגסיוא דלאב
 *.ןעטלַאטשעג

 ןיוש יז באה ךיא, ,ָאשטנַאס טנָאזעג ףיורעד טאה "!ררעה ןיימ ,טָאנ ייּב;

 פ:עפ ,סעטונ טאה ,טניטפעשעב ױזַא ָאד זיא רעכלעוו ,לעפייט רעזיד ןוא טּפַאטעב
 ץנַאג ןיא עכלעוו ,טפַאשנענײא ןַא ךָאנ רע טאה וצרעד ןוא שיילפ סעפייטש ,סעט
 .אייב טנענענעב ןעמ ,טרעהעג באה ךיא איו ,עכלעו ,רענינעי רעד ןופ סרעדנַא
 ענרוקסאּפ ערעדנַא ןוא לעבעווש ןופ חיר א ןעבָאה ,ןעמ טגָאז ,עלַא עזיד ;רעטסײג

 *.ַארבמַא טימ רעטױל ליימ רעבלַאה ַא ראפ טקעמש רעּבָא לעווייט רעזיד ,תוחיר
 ףרעמהענרָאפ סלַא טאה רעכלעוו ,ן'ָאדנַאנרעפ ןָאד טניימעג טימרעד טאה ָאשטנַאס

 .ןעקעמש ױזַא טנעקענ ררעה

 { טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה *,ָאשטנַאס דניירפ ,ןרעדנואוו טינ סָאד ךיד לָאז;
 עו ןא ,ןעצנוק עלעיפ ןעהעטשרעפ םילָאװיײט איד סָאד ,ןעסיוו טסזומ אוד ןעדש
 .יַ=ײװ ,טשינרָאנ ךיױא ייז ןופ טקעמט ,חיר א ךיז םורעה ןעטיירברעּ ןעלָאז יז וליפא
 יק ןעקעמש טינ יז ןופ ןעק ,ןעקעמש עי לאז אייז ןופ ןעיוו ןוא ; רעטסייג ןענייז יר

 רעייז ןיא לארעּביא םורעה ןענארט יז יו ױזַא ןעד ;ןעכַאז עקידנעקניטש ראנ ,סעטוג
 ןוא ,ןייּפ רעייז ריפ גנורעדניל ןייק ןעניפעג טינ ץענרע ןיא ןענעק ןוא לעה איד םיזוּב
 ןייק ריפ אייז ןופ ןעק ,ןעכַאז עמהענעגנא ןוא עכילּבעיל ןענייז תוחיר עטונ איו יוזא
 טקעמש לעפייט ןעזיד ןופ סאד ,ריד ךיז טכוד סע ןעוו ןוא ; ןעקעמש טונ טינ לאפ
 - סאד ,ןעזייוו ריד ליוװ ןוא ריד טגירטעּב רע רעדא ,טסּבלעז ךיד וטסנירטעּב ,ארּבמַא
 י!לעװייט ןייק טינ זיא רע

 ןאד לייוװ ןוא ; רענעיד רעד ןּוא ררעה רעד ןעטלאהרעטנוא ךיז ןעּבאה יוזא
 .עדנע םא טעװ ַאׂשטנַאפס סאד ,טַאהעג ארומ ןעּבאה אינעדראק ןוא אדנאנרעפ
 -עּב אייז ןעּבאה ,טקעמשרעד לעיפ ןיוש טאה רע עכלעוו ןופ ,ןַאלּפ רעייז ןהעגרעד
 ןעֶּבאה ןוא טייז א ןא המריוו םעד ועפורעג ןעּבאה אייז ; ןעזיירוצּנא רעכיג ןעסאלש



 טא .1 ךוב ,טאכיק ןָאד ןופ עטכישעג
 טאקיא

 טָאה רע ןוא לעזע םיָאשטנַאס ןעדָאלוצנָא ןוא ןעטנַאניצָאר ןעלטָאז וצ ןעליופעב 'םהיא

 טכאמענבָא רעכילטסיינ רעד טָאה טייצ רעד רעטנוא ,ןָאהטענ גיִלייַא ןוא ךייקנ סע
 ןיול ןעכילגעט ןעסיוועג ַא ריפ םהיא ןעלָאז יז סָאד ,סרעּפאכ"ײצילָאּפ איד טימ

 טייז ןייא ףױא דליש םעד ןעגנַאהעגנָא טאה ָאינעדרַאק ,ףרָאד ןייז זיב ןעטיילנעב

 ןוא ןעגױב-לעטָאז ס'עטנַאניצָאר ןופ טייז ערעדנַא איד ףיוא ןעקעב"רעבראב סָאד ןוא

 יצָאר ןעמהענוצנָא ןוא לעזע ןייז ףוא ןעגייטשוצפיורעה ן'ָאשטנאס ןעליופטב טָאה
 טוומשנ ןעבָאה ןעסקיב ערעייז טימ סרעּפַאכ עדייב איד ןוא ,ךאלקירטש-םיוצ ס'עטנַאנ

 ךָאנ זיא ןערהָאּפענּבָא זיא ןעגָאװ רעזיד רעדייא ,ןעגָאװ ןופ ןעטייז עדייב ייב ןעטייר

 ן'טָאכיק ןָאד ןופ םוא ,ן'סענרָאטירַאמ ןוא רעטכָאט רהיא טימ ןיחטריוו איד ןעמוקעג

 ןעטלָאװ יז או ױזַא ,טלעטשעגנָא יײּברעד ךיז ןעבָאה ייז ןוא ,דעישבָא ןעמהענ וצ

 ,קילגנוא ןוא ץרעמש ןייז רעביא טנייוועג
 עבלעזַא ןעד, ;טָאכיק ןָאד טנָאזעג טאה ",ןעמַאד עטונ עניימ ,טינ טנייווא

 ןעכלעוו ,ןעדרָא םעד וצ ךיז ןענעקעב סָאװ ,עגינעי איד רעמיא ןענקָאפרעּפ ןעקילגנוא

 טלָאװ ,טנלאפרעפ טינ ךימ ןעטלָאװ תורצ עכלעזַא ןעוו ןוא ,טקהעוורע בָאה ךיא

 ןעבאז עכלעזא ןעד ; רעטיר ןעדנרעדנַאװ ןעטמהירעב ַא ריפ ןעטלַאהעג טינ ףימ ךיא

 לייו .ןעמָאנ םעניילק א ןעבָאה סָאװ ,רעטיר טימ טינ לָאמניײק ןעריסַאּפ עזיד איוו

 ןעגעוו רָאנ ךיז טרעמיקעב ןעמ ; יז ןעגעװ טינ ךיז טרעמיסעב טלעוו רעד ןיא רענייק
 ןופ טעדיינעב טּפָא טרעו הטומ רענעקָארשרענוא רעייז סאוו ,רעטיר עשידלעה איד

 איד ןעלטימ עטכעלש ךרוד ןאד ןעכוז עכלעוו ,רעטיר ערעדנַא עכנַאמ ןוא ןעטסריפ

 סָאד ,גיטכעמ ױזַא טייקכילרהע איד זיא ,םעד םעלַא ייב ,געװ ןופ ןעמַארוצבָא עטוג

 רעטסרע רעייז איוו ,ןעצנוק עצרַאװש  עלַא ןענעג ,ןײלַא ךיז ךרוד סיורעה טהענ איז
 ןוא ןירעגעיז סלא ןערהַאפעג עלַא ןופ ,טעװַארּפעג יז טָאה ,רעטסַאָארָאצ רעדניּפרע

 טעזוייצרעפ ,לעמיה םעד ןוז איד איו ,טלעוו איד טכיל םענענייא רהיא טימ טכיילעב

 ;טײסכילמהענעגנַאנוא טכַאמענ ןרעננוא ךייַא בָאה ךיא ןעו ,ןעמַאד ענהעש ,ריש

 ךימ לָאז וע סָאד ,טָאג טעב ןוא ,טניריילעב טינ םענייק ךיא בָאה ךילגיסיוו ןעד
 "ענ ןימ סָאה רערעּבױצ רעזעב ַא עכלעוו ןיא ,טּפַאשנעגנַאפעג רעזיד ןופ ןעזעלרע
 לָאמ וייק רעכיז ךיא לעװ טּפַאשנעגנַאּפעג רעזיד ןופ יירפ ןיב ךיא ןעוו םוראוו ; טכַארב

 ,סָא"ש 'עזיד ןיא ןעזעיווטב רימ טָאה רהיא עכלעוו ,ןעטייקנילעפעג איד ןעסענרעפ טינ

 -עב ֹוצ ןוא ןענעיד וצ ,ןעקנַאד וצ ףאנ טסנעידרעפ רעיא ךָאנ ריפאד ךייא םא

 | *.ןעניול
 ןפ "?טאד איד ןוא ן'טָאכיק ןָאד ןעשיווצ טירטפיוא ןעזיד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןָאד 'פ דעישבָא ןעמונעג רעּברַאב רעד ןוא רעכילטסייג רעד ןעבָאה סָאלש
 כ. הי 4 :
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 ,רָאדיא םעד ,רטדורב ןייז ןוא ןַאמטּפױה םעד ןופ ,רעטיילנעב ענייז ןוא ץָאדנַאנרעּפ
 הא ַאעהטָארָאד טּפוהרעביא -- עלַא ןענייז עכלעװ ,ןעיורפ עלַא ןופ ףױא איו

 ןעבָאה ןוא טמרַאענמוא ךיז ןעבָאה עלַא ,ןעדעירפוצ ןוא ףילהערפ ןעוועג -- אדניצול

 .לַאזקיש ןעגידרעטייוו רעייז ןופ ןעסיוו וצ ןעבענ וצ ןעכָארּפשרעּפ ערעדנַא איד ענייא

 רע ןעוו ,ןעביירש וצ טָאה רע ןיהואוו ,ןעכילטסייג םעד טנָאזעג טאה ָאדנַאנרעּפ ןָאד
 םהיא טָאה ןוא ,ן'טָאכיק ןָאד טימ ןהטנבָא טעװ סע איו ,ןעסיוו וצ ןעבעג םהיא ?יוו

 ןעסיוו וצ איו ,ןעניננרעפ לעיפ ױזַא ןעכַאמ טינ םהיא טעוװ ךאז ןייק סָאד ,טרעכיזרעפ

 ןעבעג וצ םהיא וצ ןעכָארּפשרעּפ טייז ןייז ןופ םהיא רע טָאה ןענעגַאד ,םעד ןעגעװ
 ןופ ןעסיוו וצ גיטכיוו ןייז טעװ םהיא ריפ זַא ,טנעכער רע סָאװ ,סעלַא ןופ ןעסיוו וצ

  ןָאד ןופ לאזקיש םעד ןופ ,עפיוט סיַאדיאָארָאצ ןופ ךיוא איוו ,גנולהעמרעפ ' ןייז

 -רעפ טאה רעכילטסייג רעד ,עילימַאפ רהיא וצ רהעקקירוצ ס'ַאדניצול ןוא ן'סיאול
 ײז ;טגנַאלרעּפ םהיא ןופ טָאה רע סָאװ ,סעלא ןעקיפרע וצ ךילטקניּפ ןעכָארּפש

 ןופ ןעגנורעכיזרעפ עיינ ןעבעגעג ךיז ןעבאה ןוא ןעמונענמורעה לָאמַא ךָאנ ךיז ןעבָאה

 .םהיא טָאה ןוא ןעכילטסיינ םעד וצ הטריוו רעד ןעמוקעג זיא טצעלוצ ,טפַאשדניירפ

 ַא ןיא ןענופענ טאה רע ,טנָאזטג טָאה וע איו ,עכלעו ,ןטרעיּפַאּפ ענינייא טבַארבענ

 איד ןענופעג ךױא ףיז טאה סע רעכלעװ ןיא ,קאז"עזייר םעד ןופ ענעשטקינעטייז
 .ופרעד רעמיהטנעגייא רעד איו ױזַא ,עדרעיגיינ רעטמעשרעפנוא רעד ןופ גנולהעצרע

 רעד) ןיילא רע איוו ױזַא ןעד ; ןעמהענטימ עלַא ייז רע רע געמ ,טינ רהעמ ךיז טזייוו

 רעכילטסייג רעד .טינ עסערעטניא םוש ןייק יז ןיא רע טאה ,ןעזעל טינ ןעק (הטריוו

 םעד ןענופעג טאה ןוא טפעה סָאד טנעפעעגפיוא ףיילג טאה ,טקנַאדעג םהיא טאה

 ןופ עטכישעג איד איו ױזַא ,גנולהעצרע ןא ,ָאללידַאטרָאק ןוא עטענָאקניר :לעטיט

 סָאד ,טפָאהעג רע טָאה ,ןעלעפעג ןעוועג םהיא זיא עדרעיניינ רעטמעשרעפנוא רעד

 םעד ןופ עדייּב ןענייז טכייללעיפ לייוו ,ענעי איו ןייז טוג רעגינעוו טינ טעװ עזיד

 טייהנענעלענ ַא ייב איז םוא ,ןעמונטגטימ איז רע טאה ױזַא ןוא ;רעסַאפרעּפ ןעניבלעז
 טצעזעגפיורעה םעד ךָאנ ךיז ןעבָאה ,רעברַאב רעד ,דניירפ ןייז ןוא רע ,ןעזעל וצ

 לָאז טָאביק ןָאד םוא ,סעקסַאמ ערעיײז ןָאהטעגנָא ןעבאה ןוא ןעלזע"ליומ ערעייז ףיוא

 ןענייז עכלעוו ,עדנערהָאפ איד רעטניה ןעטירעג יז ןעבָאה ױזַא ןוא ,ןענעקרעד טינ יז

 ,ענָאװ רעד ןעגנַאנעג זיא טנרָאפ ןופ :גנונדרָא רעדנענלָאפ רעד ןיא ןעגנַאגענ
 ןעבאה ןעטיז עדײב וצ ;ןרעמיהסנעגייא ןייז ןופ ןערָאװעג טרהיפענ זיא רעככעוו

 ָאשטנַאס ןעמוקטג זיא ןאד ;ןעסקיב ערעײז טימ סרעּפַאכ'ײצילַאּפ איד ןעטירענ

 םעד ןופ עדנע וצ ןוא ,,םיוצ ן'ייב ן'עטנַאניצָאר גידנעוהיפ ,לעזע ןייז ףױא ַאצנַאּפ

 ,ןגנועּכױמ עביוה ענייז ףיוא רעבראב רעד ןוא רעכיקטסייג רעד ןעננַאגעג .ןענייז גוצ
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 טיג ןוא סענעימ עטסנרע טימ ,טנָאזעג רעהירפ איו ,רעטכיזענ עטריקסַאמרעּפ טימ

 ןָאד ,טביולרע טאה ןעסקָא איד ןופ גנאנ רעטכאדעב רעד סלַא רעלענש גידנעטייר
 טקערטשעגסױא סיפ איד ,ןעדנובענ דנעה איד ,גייטש רעד ןיא ןעסעזעג זיא טָאכיק

 ,גידלודענ ױזַא ןוא ליטש ױזַא ,סעטאל איד ןָא טרַאּפשעננָא ןעקור םעד טימ ןוא

 הפ רליב ַא רָאנ ןייב א שיילפ ןופ שנעמ ןייק ןעוועג טינ טלָאװ רע איו ױזַא

 .ןייטש

 ,ליימ ייווצ רהעפעננוא ריפ ליטש ןוא םאזגנַאל עזייר איד ןעננַאגעג זיא ױזַא

 סע ,טנעכערענ טאה רעבײרטינעסקָא רעד ואוו ,לָאהט ַא ןיא ןעמוקעג ןענייז יז זיב

 רע .ןרעטיפ וצ ןעסקָא איד ןוא ןעהורוצסיױא םוא ץַאלּפ רעדנעסַאּפ ַא ךיז טניפעג

 ךָאנ ,ןענָאלשענרָאפ טָאה רעברַאב רעד רעבָא ;ןעכילטסיינ םעד טנָאזעג סע טאה

 ָאד זיא ,קעגרעב ןעטנעהָאנ ַא ןופ טייז רענעי ףױא לייוו ,ןעהעיצ וצ רעטייוו לעסיב ַא

 ,רעיה סלַא זָארנ סערעסעב ןוא רהעמ ןעניפעג טעװ ןעמ ואוו ,לָאהט סערעדנַא ןָא

 ןעגיוצעג טאה ןעמ א הטאר ןייז טגלָאפעג טָאה ןעמ ,ןעלעטשבָא ךיז ןעלעוו יז ואוו

 טאה ןוא ןעהעזעגמוא רעכילטסיײנ רעד ףיז טאה קילבנענױא ןעזיד ןיא .רעטייוו

 "טוג ןעבעיז ןיב םסקעז גידנעטייר ןעמּוקעגנָא ןענייז יז רעטניה סאד ,טקרעמעב

 ןעגנאנעג םינ ןענייז עזיד לייוו ,טנָאיעגנָא דלַאב יז ןטבאה ץכלעוו ,רענעמ עטעדיילקעג

 ;עטירעג ןעבאה עכלעוו ,עטייל איו ןרעדנַאז ,ןעסקָא איו םַאזננַאק וא כיופ ױזַא

 איוו דלאב ױזַא טננַאקרעפ ןעבאה עכלעוו ןוא ןערעה"מריק ַא ןופ ןעלזעדליומ איד ףוא

 א טיי ןעוועג יז ןופ זיא סעכלעוו ,זױה"טסַאנ ַא ןיא גָאטימ ייב ןעהור וצ ךילנעמ

 ,ןערָאװעג טנָאיעגנָא רעטייר עדנעכײַא איד ןופ ןענייז עטאזגנַאק איד ,ליימ עיונעג
 ,יעוועג זיא רעכלעוו ,רעטייר איד ןופ רענייא סלא ןוא ,טסירנעב ךילפעה ךיז טָאה ןעמ

 סָאװ איד ןופ ררעה רעד ןוא ָאדעלָאט ןופ ררעה"כריק ַא ,ןעגַאז וצ ךיילנ סע םוא

 רעכלעוו ןיא ,גנונדרָא-שראמ ענחעש איד טקרעמעּב טאה -- טעטיילנעב סהיא ןעבאה

 רעד ,עטנַאניצָאר ,ָאשטנַאס ,סרעּפַאכיײצילַאּפ איד ,ןעגָאװ רעד ןעגיוצעג ןעּבָאה סע

 ףענערגובעג וא רענעגנַאפעג רעד רעבָא סרעדנָאזעב ,רעביאב רעד ןוא רעכילטסייג
 וצ טאה סע סָאװ ,ןענערפ וצ ןעטלַאהנייֵא טנעקעג טינ ךיז רע טָאה ,טָאכיק ןָאד

 איד להָאװבָא ,ןעגנַאפעג טרא ן'אזא ףױא ןַאמ ןעזיד טרהיפ ןעמ סָאד ,,ןעטיידטב

 רעד סאד ,קנַארעג א ףױא טכַארּבעג ייז ןעבאה סרעּפַאכדײצילַאּפ איד ןופ סנעכייצ

 איד ןעכלעוו ,רעכערברעפ רעדנַא ןַא רעדָא רעביור"נעסאנ ַא ןייז זומ רענעננַאפענ

 רעכלעוו וצ ,סרעּפאכ} איד ןופ רענייא .יעפָארטשעב וצ טָאה טפאשרעדירב ענילייה

 מע :טרעפטנעענ םהיא טָאה ,ענַארפ ןיז טימ טעדנעװענ ףיז טאה רע

 שטיײרעב וצ טאה סע סָאװ ןענָאז ןײלא ךייא לָאז רעטיר רעזיד ,ררעה



 ,1 ךוֿב .טאכיק ןַאד זופ עטֿפישעג 239

 *,טינ סע ןעסיײװ רימ ןעד ,טרַא ַאזַא ףױא געװַא םהיא טרהיפ ןעמ סָאד

 ,רעטיר ןעררעה ענַײמ, :טנָאזענ טָאה ןוא טָאביק ןָאד טרעהעג טָאה סָאד

 עכלעוו ,ןעכַאז איד ןיא ןעזעלעב ןוא טרעדנַאװעב טכייקלעיפ ןעטייקנידעננ ערעײַא ןענייז
 טימ ןעכאמ טנַאקעב ךייַא ךיא ליװ ,עי ןעו ? רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןעפערטעב

 ְךייֵא הימ איד טרעוו טינ זיא ,טינ ןעװ ;טנענענעב ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ת'רצ איד

 "' .ןעלהעצרעד וצ םעד ןעגעוו

 ,רעטנעהענ ןעמוקענוצ עלייוורעד ןענייז רעברַאב רעד ןוא רעכילטסיינ רעד

 יעגניירעה ן'טָאכיק ןָאד טימ ךיז ןעבָאה עדנעזייר איד סָאד ,ןעהעזטנ ןעבָאה יז לייוו

 טרָאװ סָאד ןעמהענ טייצ רעטכער וצ ןענעק ןעלָאז יז םוא ,ךערּפשעג ַא ןיא ןעזָאל
 / טאה ררעה"כריק רעד .ןערעװ טקעדטנע טינ לָאז ןַאלּמ רעײז זַא ,ןעטיחרעפ ןוא

 "רעטיר איד ןיא ןיב ךיא ,דניירפ ןיימ ,גיטּפַאהרהַאװ} ! טרעפטנעענ ן'טָאכיק ןָאד

 רָאטקָאד ןופ רעכיב"רהעל איד ןיא סְלַא טרעדנַאװעג רהעמ טכייללעיפ רעכיב

 רימ רהיא טנעק ,ןיילַא םעד ןטנעוו רָאנ ףיז טלעדנַאה סע ןעו ןוא ,ָאדנַאּפַאלליװ

 ",טליוו רהיא סָאװ סעלַא ןעלהעצרע
 ררעה ,ןעסיוו ָאזלַא טייז, ,טָאכיק ןָאד טגָאזעג טאה "?ןעמָאנ סעטָאג ןיאא

 טרַאּפשע;נייֵא ךימ ןעבָאה רערעביוצ עזייב ןופ תועשר איד ןוא האנק איד סָאד ,רעטיר

 עזייב איד ןופ טנלָאּפרעּפ רהעמ רעמיא טרעוו טייקכילרהע איד ?ייוו ,גייטש רעזיד ןיא

 ןופ רענייק רעּבָא ,רעטיר רעדנרעדנַאװ ַא יב ךיא ,טטונ איד ןופ טצעשעג טרעוו איז סלַא

 "קרעמפיוא רעד טימ טגירריווענ טינ לָאָמנייק טָאה םהור ןופ ןיטענ איד סָאװ ,איד

 רעבלעוו ,איד ןופ רענייא רָאנ ,ןעטפירש"קנעד טרעייז ןיא ןעניווערעפ וצ יז ,טײקמַאז

 (רערעביוצ) רעינַאמ עכַא ףיוא ןוא םייקזייב ןוא האנק איד ףיוא גידנעקוק טינ םעוו

 יפיוא ןעיּפָאיהטע ןופ ןעטסיּפָאסָאנמינ ןוא ןעידניא ןופ ןענַאמַארב עלַא ,ןעיסרעּפ ןופ

 עניטפניק איד םוא ,טייקכילברעטשנוא ןופ לעּפמעמ םעד ןיא טנעמונָאמ ןייז ןעכעטש

 עדנרעדנַאװ איד עכלעוו ןופ ,רעטסומ ַא ןוא דליב א ןעבעג וצ רעטרעדנוהירהָאי

 ףיוא ןענייטשפיורעה ןטלעװ יז ןעוו ,ןהעג וצ ןעגעװ עכלעוו ןיא ,ןענרעל ןעלעוו רעטיר

 * ,םהורײנעּפַאװ ןופ ץיּפש םעד

 טצעי טָאה !/טײחרהַאװ איד טדער ַאשטנַאמ ַאל ןופ טָאכיק ןָאד ררעה,

 טינ ,ןעגָאװ ןעזיד ףױא טרעביוצרטפ ךיז טניפעג רע ןער ;רעכילטסײינ רעד טגָאזעג

 יזפ ,ענעי ןפ טייקזייב איד ךרוד רָאנ ,ןעכערברע : ןוא דנוש רענעניײא ןייז ןעגעוו

 ןיימ ,רעיה ,רניז ַא טייקשירלעה איד ןוא טייהמוָל א ןיא טייקבילרהע איד עכלעוו

 ןעמלעוו ןופ ,טלַאטשעג רענירעיורט רעד ןופ רעטיד פעד ךייא רַאּפ רהיא טהעז ,ררעה
 עסיוהג ןוא ןעגנומהענרעטנוא עשידלעה ענייז } טרעהעג טכייללעיפ ןיוש טָאה רהיא
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 ןיא ןערעװ טצירפעננייא ןוא רעּפוק ןיא ןערעוו טריװַארנעגנייַא ןעלעוו ןעטַאהט
 ןעלקנודרעפ וצ יז ןעהימעּב קרַאטש איו ךיז לָאז האנק איד וליפא ןעוו ,רָאמרַאמ

 * ןענרָאברעּפ וצ ייז -- תועשר איד ןוא

 טרעהעג םענעננַאפעג םעד ןופ ןוא ןעיירפ םעד ןופ טאה ררעה"כריק רעד סלַא
 טינ ,רע טינ ; ט'מלצ'עגרעביא טעמכ גנורעדנואוורעפ ןופ ךיז רע טאה ,דייר עכלעזַא

 -נעגיוא ןעזיד ןיא .ןעקנעד םעד ןופ ןעלָאז יז סָאװ ,טסואווענ ןעּבָאה רעטיילנעב ענייז

 "עג םעד וצ ןערעהוצוצ ךיז םוא ןעמוקענוצ זיא רעכלעוו ,ָאשטנַאס ךיוא טאה קילב

 רהיא} ,טנָאזעג רע טאה ",ןעררעה עניימ, ,וצרעד טפענעז ןייז ןעבענענוצ ,ףערּפש

 איד רעבָא ,ןטנָאז טצעי ליװ ךיא סָאװ טכטלש רעדָא טונ ריפ ןעמהעננָא ךייא טגעמ
 ןיימ איװ טרעביױצרעפ נינעװ ױזַא זיא טָאכיק ןָאד ררעה ןיימ סָאד ,איד זיא ךַאז

 "עּב ףיױא טהענ ןא טקנירט ןוא טסע רע ,דנַאטשרעפ ןעלופ ן'ייב זיא רע ,רעטומ

 ,וָאהטעג ןעטכענ סע טאה רע איװ עדַארג ,ןעשנעמ ערעדנַא טלַא איו ,סינעפרעד
 רימ יז ןעטכָאװ .ױזַא איוו ,נייטש עזיד ןיא טרַאּפשעננײא םהיא ןעבָאה ייז רעדייא

 טלָאװ ךיא איו ױזַא ? טרעּביױצרעּפ זיא רע סָאד ,ןערעלקרע עדנעטשמוא עכלעזַא ייבי

 ןעפָאלש ,טינ ןעקנירט ןוא טינ ןעסע עטרעביוצרעפ איד סָאד ,טרעהענ גונעג טּפָא טינ

 קָאש בלַאה ַא סלַא רהעמ ןעצַאװש ְךייַא טעװ ררעה ןיימ ןוא ; טינ ןעדער א טינ
 טרהעקענמוא ךיז רע טאה םעדכָאנ ",ןעזָאל רָאנ םהיא לָאז ןעמ ןעוו ,ןעטַאקָאװדַא

 -טסיינ ררעה ,רעכילטסייג ררעה ,הָאא ? טגָאזענ רעטייוו טאה ןוא ןעכילטסיינ םעד וצ

 טנײמ ןא ?טינ ךייַא ןעק ךיא סָאד ,ןעד טייקנידריווכיוה רעיײַא טקנעד ! רעכיל

 טרעײא טימ ,ןָאהט טליו רהיא סָאװ טינ העטשרעפ ןוא טינ קרעמ ךיא ,רהיא
 רעיא ףיוא גידנעקופ טינ סָאד ,ןעסיוו רעבָא טזומ רהיא ? ןעננורעביוצרעפ עכילרטדנואוו

 רהעז ןעצנוק ערעײַא קרעמ ךיא ןוא טייז רהיא רעװ ךיא סייוו טײקטריקסַאמרעּפ

 טסקַאװ הָאנק איד ואװ ,גנונעג ,טלױו רהיא איו ןעטלַאהעב ייז טנעמ רהיא ,טונ

 ,ףיז טניפענ טײקנרַאק איד ואוו ןוא ,ןעמוקפיוא טינ טייקהטרעוו איד ןעק ןעטרָאד

 לבכױה רעיא טינ ןעוו !לעװיײט םוצ .דנאה ענעּפָא ןייק ןעכוז טינ ןעמ ףרָאד ןעטרָאד
 רער טימ טעהטַאריײהרעּפ ןעווטג עדנוטש רעזיד וצ ררעה ןיימ ןיוש טלָאװ טייקגידריוו

 "עװ ןעד ;ףארנ ַא סנעטסגינעוו ןעוועג ןיוש טלָאװ יא ןוא אנָאקימָאקימ ןיסעצנירּפ

 ןררעה ןיימ ןופ טייקניצרעהטונ רעד ןופ ןעטרַאװרע טנעקענ טינ ךיא טלָאװ רעגינ

 רעבָא ,עטסנעידרעפ עניימ ןופ טייקסיורנ רעד ןופ ןוא טלַאטשעג רעניריורט רעד ןופ

 -- טנָאז ןעמ איװ -- רָאר"סקילג סָאד ןַא ,ןיא סע רהַאװ איו ,טוג קרעמ ךיא

 ,ףיוא ןעװענ ןעטכענ זיא סָאװ רעד ןוא ,דָאר"להיט סָאד סלַא רעלענש ךיז טהערד

 ןעד ,רעדניק ןוא יורפ ןיימ ריפ רייַּכ רָאנ רימ טוהט סע ,זָאנ ן'פיױא טנייה טנעיל
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 רעטָאפ ןוא ןַאמ רעייז סָאד ,ןעטרַאװרע טלָאזעג ןוא טנעקעג ןעבאה ייז דנערהעוו

 ַא ןופ גינעק-עציו סלא רעדָא לעזניא ןא ןופ רָאטַאנרעבוג סלַא יז וצ ןעמוק לָאז

 סָאד גָאז ףיא ,טכענקילאטש סלַא ןעמוק ןהעז רעדעיוו םהיא ייז ןעלעוו ,ךיירנינעק

 ןעמהענ ךיז לָאז טייקנידריווכיוה רעיא םוא ,רעכילטסיינ ררעה ,םורָאד רָאנ סעלא

 םוא ךיוא ,ןררעה ןיימ טינ רהיא עכלעוו ,גנולדנַאהעב עטכעלש איד ןעסיווענ ן'פיוא

 טינ טלעוו רענעי ףיוא ךייא ייב לָאז טָאנ זַא ,טכַא ןיא ןעמהענ ךייא טלָאז רחיא

 ךייא לָאז ןוא ,ןררעה ןיימ ןופ גנורעקרעקנייא עזיד ריפ ןובשחו ןיד ןייק ןעגנאלרעפ

 ןוא ןעפקעה טינ םענייק ןעק טָאכיק ןָאד ררעה ןיימ סָאװ ,רַאפרעד ןעלהָאצעב טינ

 | *טרָאּפשעגניײא זיא רע סָאװ טייצ איד ריפ סעטונ ןייק ןָאהט טינ

 רהיא טרעהטנ ,ָאשטנַאס, ,רעברַאב רעד ןעפורענסיוא טאה "!ןָא רונ טקוק}

 וַא העו ךיא ,טָאנ יב ?ןררעה רעיא ץופ טפַאשרעדירב רעד וצ ךיוא ָאזלַא
 ןעבע ןייז וא גײטש רעד ןיא טפַאשלעזעג ןעטלאה םהיא טימ טפרַאד רהיא

 ענייז טימ ןעקעטשנָא ןעזָאלעג ךיז טאה רהיא לייוו ,רע איו םרעביוצרעפ ױזַא
 ןערהיפרעפ ךייא רהיא טזָאל קילננוא רעייֵא וצ ,טײהקנַאוק"רעטיר ןייז ןוא ץ'תענוטמ

 ןענעוו ןעקנַאדעג םעד טימ רעגנַאװש םורעה טהענ ןוא ןעגנוכערּפשרעּפ ענייז ךרוד

 *.ּפָאק ןיא ךייא ייב טנטיל עכלעוו ,לעזניא רעד

 ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה ",רעננאווש םורעה טינ ךַאז ןייק טימ הענ ךיא,

 רעננאווש זיא סע ןעמעװ ןופ ךיז טזָאל רעכלעוו ,ןַאמ רעד טינ ךױא ןיב ךיא ןוא;

 ךיא ןיב ,םירָא ןיב ךיא וליפַא ןעוו ןעד ; ןיילַא גינעק רעד ןייז וליפא נעמ סע ,ןעכַאמ

 וצ רימ שניוװ ךיא ןעװ .גידלוש טשינרָאנ ּמענייק ןיב ןוא טסירק רטטלַא ןא ךָאד

 ךיז טעב ןעמ איװ ,ןעכאז ערענרע ךָאנ עטייל ערעדנַא ךיז ןעשניוו ,ן,לזניא ןעּפָאה

 טסּפָאּפ ַא ןערעוו ךוא ךיא ןעק ןַאמ א ןיב ךיא .איוו ױזַא ןוא ,ןעמ טּפָאלש ױזַא סיוא

 -העננייַא טעװ ררעה ןיימ ןעוו טּפױהרעביא ,לעזניא ןַא ןופ רָאטַאנרעבונ ַא רָאנ טינ

 טהעז ,ןָאהט ייז טימ לָאז רע סאוו ןעסיוו טינ טשװ רע סָאד ,ןעלזניא עלעיפ ױזַא ןעמ

 טינ זיא ןייֵלַא ײרערטשידרָאב ןעד ;טדער רהיא סָאװ ,רעברַאב ררעה ,טסרָאקָא

 ןוא ָאררעּפ ןייא ןעשיווצ דעישרעטנוא ןַא ןעכַאמ וצ ןהעטשרעפ ךיוא זומ ןעמ ; גונעג
 סָאװ ,טָאנ סייוו ,ןררעה ןיימ ןופ גנורעּבױצעב איד טפערטעבנָא סָאװ .,ןרעדנא ןַא

 טצעירק ןעמ רהעמ סָאװ ןעד ,ןעביילב סע לָאז ייברעד ןוא ,טימרעד זיא עטכישעג איד
 *,ןיֵא רהעמ ץלַא ךיז ןעמ טרימש ץומש ןיא

 טאה רע לייװ ,ןרעפטנע טלָאװעג טינ ץָאשטנַאס רהעמ טָאה רעּברַאב רעד == |
 !וא רע סָאװ ,סעלַא ןעקעדטנע טינ טייחמוד ןייז טימ רעטייוװ לָאז רע ,טַאהעג ארומ
 רעד ןענעו ןעבע .,םייהעג ןיא ןעטכַאה טלָאװעג קרַאטש .ןעבָאה רעכי;טסיינ רעד
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 וצ םהיא טימ ,ןעטעבעג ןררעה"כריק םעד ןַאד רעכילטסיינ רעד טָאה ךַאז רעניבלעז

 םענעגנַאפעג םעד ןענעוו סינמייהעג סָאד ןעקעדטנע וצ םוא ,סױרָאּפ לעסיב ַא ןעטייר

 .ןעגינגרעפ ןעכאמ םהיא ןעלעוו עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנַא ךָאנ ןעלהעצרע וצ םהיא ןוא
 םהיא טימ ןעבָאה רעטנעידעב ןייז ןוא רע ןוא ןעדעירפוצ ןעוועגנ זיא ,ררעה"כריק רעד

 רעד סָאװ ,סעלַא טרעהעגסיוא טייקמאזקרעמּפיוא טימ טָאה רע ,סיוארָאפ ןעטירענ

 ,טרא"סנעבעל ,רעטקַארַאכ ס'טָאכיק ןָאד ופ טלהעצרע םהיא םָאה רעכילטסייג

 -עג טנַאקעב םהיא רע טאה רעטרעװ ענינעוו טימ  ;עטייהניואוועג ןוא ןעטייהמוד

 "נַאפ עדליוו איד ןעמונעגניירעה ךיז טסרע וצ טָאה רע סָאװ ףרוד ןוא איוו ,טכַאמ

 -עגנייא טצעי םהיא טָאה ןעמ זיב טנענעגעב טָאה םהיא סָאװ סעלַא ןוא סעַאט
 זיא טכיזבא רעייז סָאד ,טלהעצרע םהיא רע טָאה ךױא ; ניטש עזיד ןיא טרַאּפש

 זיא סע טרַא רעסָאװ ףױא ןעק ןעמ בוא ןעריבורּפ וצ םוא ,םײהַא ןעגניירב וצ םהיא
 רהעמ ךַאנ טצעי ךיז טָאה ררטהחיכריק רעד ,טייהמוד ןייז ןענעג לעטימ א ןעניפענ

 ןוא ,עטכישענ ערַאברעדנואוו ס'טָאכיק ןָאד טרעהעג טָאה רע סלַא ,טרעדנואװעג

 איד סָאד ,ןיפעג טייז ןיימ ןופ ףךיא ,רעכילטסייג ררעה ,ךילקריוו,  טנָאזעג טָאה

 בָאה ךיא ?הָאװבָא ןוא ,דנַאל סָאד ריפ ףילרהטפעג ןענייז רעכיב-רעטיר עטנַאנענדָאז

 ,טצעי טשרעה רעכלעוו ,קַאמשענ ןעטרהעקרעפ םעד ךרוד ןוא עלײװגנַאל ךרוד ךימ
 ,ןטגנַאגעגסיױרעה ןטנייז עכלעוו ,עטסרהעמ איד ןרעטעלּב וצ ןערהיפרעפ ןעזָאלענ ךימ

 { טרנע זיב גנַאפנָא ןוֿפ ןעזעלוצרעביא טלטוּפעג רימ יב סנייא רָאנ ךָאד ךיא בָאה

 םענייא ןיא טניפעג ןעמ ןוא ,טלַאהניא ןעגיּבלעז םעד ןעבָאה וצ עלַא ןענייש ייז ןעד

 עזיד טרעהעג גנוניימ ןיימ ךָאנ ,ןרעדנַא םעד ןיא איוו רענינעװ טינ ןוא רהעמ טינ
 ,ןעלבַאּפ עשיזעלימ איד טימ עסַאלק רעגיבלעז רעד וצ יירעטכיד ןוא יירעביירש טרַא
 רָאנ ןעביירטרעפ עכלעוו ,ןעטכישעג עניניזנוא רעטױל עזיד איו ןעטלַאהטנע יז ןוא

 "העצרע עבייררהעל איו ױזַא טינ ,ןערחעלעב לָאז סָאװ טשינרָאנ ןעבינ ןוא טייצ איד

 ,ןייז ןיוש לָאז ךָאד .ןערהעלעב וצ יא ןעטלַאהרעטנוא וצ יא ןענעיד עכלעוו ,ןעננול

 יזַא איו ,טינ רעבָא ךיא סייוו ,גנוטלַאהרעטנוא וצ רָאנ ןענעיד רעכיב עכלעזַא זַא

 - ; ץתענושמ ןוא ןעטייהמוד טימ לופ ןענייז ייז ןעוו ,ןטכיייורע קעווצ ןעזיד וליפא ןענעק יז
 ןופ ןעמוק זומ ,ןעמהענוצוצ בעיל טָאה טסיינ רעזנוא סעכלעוו ,ןענינגרעפ סָאד ןעד

 ןעניוא איד סָאװ ,ןעכַאז איד ןיא טקעדטנע רע עכלעוו ,עינָאמרַאה ןוא טייקנהעש רעד

 זיא סָאװ ,סעלַא דנערהעװ ;רָאפ םהיא טרהיפ טפַארקיפגנודליבנייא איד רעדָא

 עכלעװ .,ןעגינגרעפ ןייק ןעבענ טינ ןפוא םושב זנוא ןעק שינָאטרַאה טינ ןוא סואימ
 םעד ןופ ןוא ןעצנאג םעד טימ  לייהמ ןעדעי ןופ עינָאמרַאה עכלעוו ןוא ןעטייהנהעש

 ,גנוטּביר ַא ןיא רעדָא ךוב ַא ןיא ןעטראוורע רעבָא ןעמ ןעק לייהט םעד נימ ןעצנַאג
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 רעכלעוו ,זעיר ַא ךַאמ ןייא טימ טקַאהוצ רהָאי ןהעצכעז ןפ לעגניי ַא רעבלעוו ןיא
 ןוא ? גייט ןעכייוו ןופ ןעווענ טלָאװ רע איוו עדארנ ,םרוהט ַא איו סיורנ ױזַא זיא

 אנוש םעד ןופ ליח איד רעכלעוו ןיא ,טכַאלש ַא זנוא ןרעױגיש ייז ןעװ ,ייז ןעכאמ איװ

 "געווא ייז ןעגטג רָאנ ךיז ףרַאד ךוב םעד ןופ דלעה רעד ? ןָאילימ ַא ןופ טהעטשעב
 טפארק איד ךרוד ,יױזַא ךיז טָאלג טָאה רע סָאד ,ןעביולנ ןיוש רימ ןעזומ ,ןעלעטש

 םעד וצ ןעגָאז רימ ןעלָאז סָאװ ןוא !געיז םעד ןענואוועג ,דנַאה רעשידלעה ןייז ןופ
 ךיז טפרַאװ םוהטרעזייק רעדָא ךיירגינעק ַא ןופ עט'שרוי איד ןעכלעוו טימ ,ןיז-טבייל

 סָאװ ,ּפָאק רעכלעװ ?רעטיר ןעדנרעדנַאװ ןעטנַאקעבנוא ןָא ןופ סמרָא איד ןיא

 םעד רעכיא לעקע ןייז ןעקירדרעטנוא ןעק ,טטדכיבעגנוא ןוא היור ןעצנַאנ ןיא טינ זיא

 - םי ן'רעביא טרהָאּפ רעטיר טימ לופ םרוהט רעסיורגנ ַא סָאד ,טזטל רע ןעװ ,ןיזנוא |
 ַא ףױא טסעפ ךָאנ רע טהעטש דנעבַא טנייה סָאד ;ןעלגעז רעטנוא ףיש ַא איו

 םעד ופ דנאל םעד ןיא רע טרעדנַאװ הירפ ןענרָאמ ןוא אידרַאּבמָאל ןיא ץאלּפ

 סואעמָאלָאטּפ ןייק סעכלעוו ,דנַאל רעדנא ןַא ןיא רעדָא ןעידניא ןופ ןַאהָאי רעטסעירּפ

 טעוו ןעמ ןעװ וא ?ןעהעזענ טינ טָאה ָאלָאּפ ָאקרַאמ ןייק ןוא ןעבעירשעב טינ טָאה

 ריפ פױא רָאנ יז ןעבינ רעכיב עכלעזַא ןופ סרעסַאּפרעּפ איד סָאד ,ןענָאז ןעלעוו רימ

 --הֵאװ רעד ןיא ךילטקניּפ ןייז וצ טעטכילפרעפ טינ רעבירעד ןענייז ייז סָאד ןוא ןעלבַאֿפ

 ןעוו ,ןעלעפעג ןאד רָאנ ןעק ףאז עטכַארטענסױא ןַא סָאד ,ןרעפטנע ךיא לעװ ,טייה
 סָאװ רעמהענעגנַא ץלַא זיא ןוא ,טײהרהַאװ רעד טימ טייקכילנהע לעסיב ַא טָאה איז
 ייב ןעפרַאד ןעטכישענ עטּפַאהלעבַאפ איד ,טייקכילג ,מ רעד וצ זיא איז טנעהָאנ

 םינּפ ַא ןעכַאז ץכילנעמנוא איד ןעביג יז סָאװ ,םעד טימ ןעמהענסיוא רעזעל םעד
 ןוא ןעביירטרעביא טינ עראברעדנואוו ןוא ענהעש סָאד ןעפרַאד יז ,טייקכילנעמ ןופ

 איד זַא יוזא רעּבָא ,ןעניננרעפ ןוא ןטקערש ,גנורעדנואוורעפ טימ ןעטייבבָא רעמיש

 -נוא ןייז טימ טירט ןעכיילג ןטטלַאה גידנעטש לָאז רעזעל םעד ןופ גנורעדנואוורעפ

 איד ןופ נעװַא טזָאל רעכלעוו ,רענעי ןעכיירגרעד טינ רעבָא ןעק סָאד .גנוטלַאהרעט

 ילֲאֹפ איד טקעטש סע עכלעוו ןיא ,טײקכילריטַאנ איד ןוא טייקכילנעמ איד ןעניױא
 ,עטבישעג"רעטיר עגיצנייא ןייק ןענופעג טינ ךָאנ ּבָאה ךיא .קרעוװ ַא ןופ טייהנעמָאק

 ןייא ןעדליב רעדעילג ענייז עלַא םימ לָאז לעבַאּפ רעד ןופ רעּפרעק רעד רעכלעוו ןיא
 ןוא גנַאּפנָא םוצ ןעטסַאּפ לָאז ןעטימ רעד סָאד ױזַא ,ךאז עדנטננעהדנעמַאזוצ עצנַאג
 עכלעזַא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סעלַא ,ןעטימ םעד ןוא ננַאּפנָא םעד וצ עדנע סָאד

 ארעמיכ ַא ןעפַאש וצ טהימעב רהעמ ךיז טלָאװ ןעמ איו ױזַא ,ןעלייהט עדמערפ

 רטניסעמלענער א טימ דליב ַא ןרעפעיל וצ סלַא ,רעיהט-רעדנואוו רעדנַא ןַא רעדָא

 טראה ךילנהעוועג רעסַאפרעפ איד ןופ ךַארּפש איד זיא םעד רעסױא ,טלַאטשעג
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 זעטכישענ"סעבעיל ערעייז ,ךילביױלננוא ןענייז ןעטַאהט עסיורנ ערעײז ,ןעקורט הא
 עטכַאלש ןופ ןעננוביירשעב ערעייז ,טרעּפמולעגנוא ןעטייקכילפעה ערעייז ,ןעסַאלעגסױא

 טימ ;גיניזנוא גנולקיווטנע רטייז ,רעווש ןוא םוד ןעכערּפשענ ערעייז ,ןעבעירטרעביא

 יז סָאד ,טסנוק ןוא קאמשענ טייוו ױזַא ןײמענלַא ןיא ייז טלהעפ סע ,טרָאװ ןייא
 רעכילטסירק רעד ןופ ןערעװ וצ טקישרעפ לעדניזענ סעגיצוננוא סֹּלַא ןענעידרעפ

 | **,קיכביּפער

 רעד טימ טרעהעגסיױא ןררעה-כריק םעד טאה רעכלעוו ,רעכילטסייג רעד

 ,ןַאמ ןענידנעטשרעפ ַא ריפ ןעטקאהעג םהיא טָאה ,טייקמאזקרעמפיוא רעטסערג

 טָאה רע ,טקירדענסױא ניטכיר רהעז דנַאטשנטנעג ןייז רעביא ךיז טָאה רעכלעוו

 ננוניימ ןייז טימ ןייא סיואכרור טמיטש רע סָאד ,ןעטלַאהעב טינ םהיא ןופ רעבירעד

 םהיא טָאה רע ;רעכיב"רעטיר איד ןענעג סָאה ןעניבלעז םעד טָאה רע סָאד ןוא

 ירעכיב עצנַאנ איד טעמכ טנערברעפ רע טָאה דנורג ןעזיד סיױא יקַאט זַא ,טלהעצרע

 טייהנעגעלעג רעזיד ייב ,סיורנ גידעשָאקשינ ןעוועג זיא עכלעוו ,טָאכיק ןָאד ןופ גנולמאז

 רע עכלעװ ,טּפשמ ַא טכאמעג יז ףױא טָאה רע איו ,טלהעצרע םהיא רע טָאה

 רעד ןוא ,ןעבעל סָאד טקנעשענ טָאה רע עכלעוו ןוא רטייפ םוצ טלייהטרוארעפ טָאה

 -בריק רעד ,ןעכַאל ןופ ןעטלאהנייַא טנעקעג טינ ךיז םעד רעביא טָאה ררעה-כריק
 טָאה רע סָאװ ,זייב לעיפ סָאד ףוא גידנעקוק טינ סָאד ,טצעזעגוצ רעבָא טָאה ררעה

 ,ןענופעג טייז עטונ א ךיוא יז ןיא ךָאד רע טָאה ,טנָאזטנ רעכיב'רעטיר איד ןוֿפ

 יז ןעד ,ןעגייצ וצ ךיז טייהנעגעלעג איד ּפָאק ןעניניזּפרַאש ַא ןעבינ ייז סָאד ,ךילמענ

 ןעּביירשעב וצ ,יירפ ןעפיול ןעזָאל וצ רעדעפ ןייז דלטפ סעטיירב ַא ןָא םהיא ןעטָאב

 ַא ופ דליב סָאד ןעלָאמ וצ ,ןעיירעגעירק ןוא ןעטכַאלש ,סמרוטש .,ןעכורב-פיש

 רילמענ ,ןרעדליש וצ ענײז ןעטפַאשנעגײא ערעדנַא עלַא ןוא לַארענעג ןעשידלעה

 וצ ןעטַאדלָאס ענייז םוא ןעדער וצ טסנוק ,ןעראנוצבָא אנוש םעד םוא טייהנולק

 -וצסיוא ייז טייקנילענש ,תוצע ענייז ןיא טײקמַאזטכאדעב ,רעייפ ןוא הטומ ןעבענ

 ָאד זיא טָא ;ףירננַא םעד ןיא טייקשידלעה ןוא ןרעיודסיוא ןיא טייקטסעפ ,ןערהיפ
 רעדָא עמהענעננַא ןַא ָאד ןיא טָא הא עטכישענ ענירעיורט רעדָא עדנערהיר ַא

 יסנעבטיל ַא ןרעדליש וצ רָאפ טמוק ָאד ;ןעלהעצרע וצ גנוריסַאּפ עדנעשַאררעביא
 ;רעּפרעק זופ ןע'נח עלא טיט ןוא טסיינ ןופ ןעצייר עלַא טימ טרעיצעב ,עמַאד ענידריוו

 "טוג ןוא ןטניהטימ-קעדע ןענידנעטשנא ,ןעשידלעה ַא ןרעדליש וצ רָאפ טמוק ןזטרָאד

 ןעניחורנוא ,ןעדליוו ַא ןעביירשעב וצ רָאפ טמוק רעדעיװ ןעטרָאד ;רעמיר ןעטעטיזענ

 ,טסריפ ןעגולק ןוא ןענילעזטייל ,ןעשידלעה א טייצ רעדנַא ןַא וצ רעדָא ,רעסערפדנעזייא
 צז רע ןעק טָא ;ןעררעה עניצרעהרטונ ,ענעבַאהרַע ןוא ןענַאהטרעטנוא עיירט
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 עק טָא ;רעביירשעב-דוע ןוא רעביירשעביטלעוו סלא ,רענעק"נרעטש סלַא ןענייצ

 קשה טגעירק רע ןעװו וא ;רעקיטילָאּפ סלַא טָא ןוא רעקיומ סלא ןענייצ ךיז רע

 טייקגיטסיל איד ןרערליש ןעק רע .רעלטסניק-צרַאװש סלא ןעגייצ ראגָאז ךיז רע ןעק

 ,סעלליבַא ןַא ןופ טייקשידלעה איד ,סאענע ןַא ןופ טייקמורפ איד ,סואעססידָא ןא ןופ

 -דניירפ איד ,,ןָאניס ַא ןופ טייקשלַאפ איד ,רָאטקעה ַא ןופ טדיוט ןעגנילצולּפ םעד

 ַא ןופ הטימ םעד ,רעדנַאסקעלַא ןַא ןופ טייקניבעגיירפ אייז ,סולַאירוע ַא ןופ טפאש

 ַא ןופ טפאשיירט איד ,סונאיארט ַא ןופ טייקכילרהע ןוא טייקסטונ איד ,רַאזעצ

 עכלעוו ,ועטפַאשנענייא ענעי עלא ץרוק -- ָאטאק א ןופ חמכח איד רעדָא סוריפָאצ

 קיא ףוא עכש ייז טנינייארעפ רע יאס ,טמהירעב ןוא סיורנ ןעשנעמ ַא ןעבַאמ

 טָאד ןעװ ,ןטנָאזרעּפ ערערהעמ רעטנוא יז טלייהטרעפ רע יַאס ,ןָאזרעּפ ןעייצנייא

 יוזא ןוא ךיירגעיז ןענייז ןעגנודניפרע איד וא ליטס םענהעש ַא ןיא ןעבעגעג טרעוו

 סאוו ,דליב א ןרעפעיל רעכיז רע טעװ ,טייקכילקריוו רעד וצ ךילנעמ איוו טנעהָאנ

 סע טעװ ,גיטרעפ ןייז טעוװ סע ןעוו ןוא ףָאטש ןעכייר ןופ טצעזעננעמאזוצ ןייז טעװ

 ןעטסכילביױל םעד ןעכייררע טעװ רע סָאד ,טייהנהעש ןוא טײהנעמָאקלָאפ ַאזט ןענייצ

 ,טגָאזעג ןייש איו ,ךילמענ ,ןעלעטש רָאנ ךיז ןעק רעסַאפרעפ א ןעכלעוו ,קעווצ

 ןעטפירש טכלעזַא ןופ טרַא עיירפ איד .,ןעטלאהרעטנוא וצ ןוא ןערהעלעב וצ ךיילנוצ

 ףעדָא רעשינַארט ,רעשיריק ,רעשיּפע סלַא ןטגייצ וצ ךיז רעסַאּפרעפ םעד טביױלרע

 חפ ןעמייהנהעש עלַא טימ עטַאטשוצסױא קרעװ ןייז ןוא ירעלעטשטפירש רעשימָאק

 ןטרעוו ןעבעירשעג ןענעק (רעדעילינעדלעה) עטכידעג עשיּפע ןעד ,הצילמ ןוא עיזעָאּפ

 | ".ןעזרעפ ןיא איו טט ױזַא אזָארּפ ןיא
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 ,48 לעטיּפַאק
 ,ןעכַאז ערעדנַא ךָאנ ןוא רעכיּב"רעטיר איד רעּביא דיר סיררעה"כריק םעד ןופ גנוצעזטרָאֿפ

 ,דנַאטשרעּפ ןייז ריפ גידריוו ןענייז סָאװ

 טָאה ,ררעה"כריק ררעה ,טייקגידריווכיוה רעיי :

 "טסייג רטד טגָאזעג טָאה ?,טכער ץנאנ

 "רעפ איד ןענעידרעפ רעבירעד ןעבע ןוא, ,רעכיל

 לעדַאט רהעמ ץלא רעכיב עכלעזַא ןופ סרעסַאפ
 םעד ףיוא טקוקעג רעהא זיב ןעבָאה יז רעגינעוו סָאװ

 ןעלנער איד ףיוא ןוא דנַאטשרעּפ"נעשנעמ ןערנוזעג ,,)
 טנעקעג ךיז ןעטלָאװ יז עכלעו ךרוד ,טסנוק ןופ !

 איד איו ,ַאזָארּפ רעייז טימ טמהירעב יוזַא ןעכאמ
 *!עיזעָאּפ רעשיכעירג ןוא רעשימיור רעד ןופ ןעטסריפ עדייב

 לָאמניײא ךילקריוו בָאהע ,ררעהיכריק רעד טרעפטנעענ טָאה ?,ןיילא ךיא,
 עלַא ןעטיהוצבָא ייברעד וא עטכישעג"רעטיר ַא ןעביירש וצ עבָארּפ א טכַאמעג

 רהעמ ןעבעירשעגנָא טָאהעג ןױש בָאד ךיא ,טנהָאמרעד בָאה ךיא עכלעוו ,ןעלנער
 םעד טימ טמיטשענ טָאה עבָארּפ איד בוא ןעסיוו וצ םוא ןוא ,ןעטייז טרעדנוח סלא
 ענינייא רַאֿפ רָאנ טינ ןעזעלענרָאֿפ איז ךיא בָאה ,ןעמונענרָאפ רימ בָאה ךיא סָאװ
 רַאפ ךױא רָאנ ,עקרעװ עכלעזא ןופ רעבָאהבעיל עגידנעטשרעפ ןוא עטרהעלעג
 ,ןעבַאז"טָאּפש עכילרעײטנעבַא ןיא קַאמשעג א רָאנ ןעניפעג עכלעוו ,טייל עדנעסיוונוא
 ךיא בָאה ךאד } טייהנערעירפוצ עטשניוועג איד ןענופענ ךיא בָאה | ןעטטלא ייב ןוא
 זַא ,טניישעג רימ טָאה סע לי סנעטסרע ,,טייז ַא ןָא טנעלעגנעװַא עבָארּפ ןיימ
 ףיאלייוו ,סנֶעֶטייווַצ ןוא ,דנַאטש ןיימ ריּפ גיסַאּפ ץנַאג טינ ןענייז ןעטײברַא עכלעזַא
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 ?הָאצ איד טגייטשרעביא רעזעל עמוד איד ןופ להָאצ איד זַא ,טקנעדעב ךימ בָאה
 עגידנעטש רעפ ענינעוו איד ןופ ביוק סָאד להָאװבָא ןוא ; רעזעל ענידנעטשרעפ איד ןופ

 ךימ ךיא בָאה ,!ערָאנ עלעיפ ןופ לעדַאט םעד ריפ ננוניולעב עדנענינעג ַא זיא רעזעל
 עטסוּפ עזיד ןופ לייהטרוא ןעטמיטשעבנוא םעד וצ ןעצעזסיוא טנעקענ טינ ךָאד

 ךיא ,רעכיב עכגעזַא ןעזעל סָאװ ,איד ןופ עטסרהעמ איד ךָאד ןענייז עכלעוו ,ןערָאנ

 רטּפױה ןעּבענוצפיוא ןַאלּפ ןיימ ןוא ןענעלוצנעװַא רעדעפ ןיימ ןעסָאלשטנע ךימ בָאה

 ףיא ,טרהיפענפיוא ןעטייצ עניטנייה ןערעװ עכלעוו ,סעידעמָאק איד ךרוד ךילכעז

 ןעלעטשרַאפ ןענעמ ייז ,טצטי טינ ןעמ עכלעוו ,רעקיטש איד ; טכַארטענ ךילמענ בָאה

 רעדָא עלַא טטמכ ןעטלַאהטנע ,גנוריסַאּפ עכילקריוו ַא רעדָא עטכַארטענסױא ןַא

 ןייק טינ טָאה סָאװ ,ײרערױלּפ ןוא ןיזנוא סלַא ךַאז רעדנַא ןייק סקייהטנעטסרהעמ

 וא ןעניננרעפ טימ ןענעווטסעד ןופ יז טרעה םוקילבופ סָאד ןוא ,סופ ןייק טינ ּפָאק

 סרעסַאפרעּפ איד רעבָא ,טינ סיואכרוד ןעניוט ייז ,ץסרעװ-רעטסיימ סלַא יז טביול

 םוקילבוּפ סָאד לייוװ ,ןייז יזַא ןעפרַאד ייז סָאד ,זנוא ןעגָאז סרעלעיּפשיש איד ןוא
 ךרוד ןערהיפ עכלעװ ,ענינעי איד סאד ןוא ,סרעדנא טינ ןוא ױזַא ייז טננאלרטפ

 תכא ןעמהענ ,טסנוק ןופ ןעלנער איד ךָאנ גנטרטש ןעכַאז עטכַארטעגסױא ערעייז

 -רָאנ ןעהעטשרעפ עכלעוו ,רעיושוצ עגירעביא עלַא רעבָא ,סרטנעק טנינייא ייב סיוא

 רעבעיל ןעליוו יז סָאד וא ;קַאמשעג רעייז ןופ רעפנינ געװַא ןעהענ ,ןופרעד טשינ

 טרַא ץַאזַא ףױא  ,לַאפייב רעייז ענינעװ איד ןופ סלַא טיורב ןענעידרעפ עלעיפ ןופ

 טינ עלעיפ ןופ עדנע וצ ןוא ,רעיּפַאּפ סעניצוננוא עווענ ךוב ןיימ טכייללעיפ טכָאװ

 וצ יירט עהימ עניימ עלא ןוא ,טסָאקענ רימ טלָאװ סע עכלעװ ,טכענ ענעּפָאלשרעד

 ,רעדיינש םענעי איו ןחענ טכייללעיפ רימ סע טכָאװ ,טסנוק ןופ ןעלנער איד ןעביילב

 בָאה ךיא ,םידָאּפ ןַיז בָאצ סלַא ךָאנ טיג ןוא טסױמוא טעטיײברַא רעכלעוו

 זיב ךיז ןעבָאה ייז סָאד ,ןעגייצרעביא וצ טהימעב ךימ רעלעיּפשיוש איד זייוונעטייצ

 ןוא םוקילבוּפ רהעמ ןעבָאה ןעטלָאװ יז סָאד ,ןעננוניימ ערעייז ןיא טשיוטענ רעהא

 איד ןעגידעירפעב עכלעוו ,ןעלעיּפשיוש ןערהיפפיוא ןעטלָאװ יז ןעוו ,לאפייב ןרעסערג

 רעבַא ;ענהיב איד ףױא ןיזנוא ןענניירב יז ןעװ סלַא ,טסנוק ןופ ןעננורעדרָאפּפױא

 עגיטפנינרעפ רעדָא עזייוועב ענייק סָאד ,תונשקע רעייז ףיוא טסעפ ױזַא ןעהעטשעב ייז

 םענייא וצ טנָאזעג ךיא בָאה לָאמ ןייא .ןעדערבָא טינ ןופרעד יז ןענעק ןעננורעלפרע

 עגינייא רַאפ סָאד ,ןעסענרעפ ןיוש רהיא טָאה,  ;עטייל עטרַאּפשעגניַא עזיד ןופ

 עכלעוו ,ןעלעיּפש-רעיורט יירד ןערָאװעג טרהיפעגפיוא ןעינַאּפש ןיא אד ןענייז ןערהָאי

 עכלעוו ןוא רעסַאפרעפ סלא טַאהעג דנאל רעזנוא ןופ רעטכיד ןעטמהירעב א ןעבָאה

 ןופ ,ןערָאװעג טרעדְנואווָעְב ןוא טְביולעֶג .,ןעהֶעזעֶנ ייז טָאה סָאװ ,ןעדעי ןופ ןענייז
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 רעקיטש יירד עזיד סָאד ןוא ,רענעקיטינ ןוא רענעק ןופ ,עטרהעלעגנוא וא עטרחעלעג
 ,עטסעב איד ןופ גיסיירד סלַא דלעג רהעמ =כַארבעגנײא רעעעיּפשיש איד ןעבָאה
 סיוועג טניימ רהיאא -- "!ענהיב איד ףױא טכארבעג םעד טייז טָאה ןעמ עכלעוו

 רעד טרעפטנעעג טָאה ?,ָארדנאסקטלא איד ןוא סילליפ איד ,ַאללעבַאזיא איד

 רימ טנַאז} ,טרעפטנעענ םהיא ךיא בָאה *,ךיא ןיימ עזיד ןעבעא -- ,רעכעיפשיוש
 סָאד בוא ןוא טסנוק ןופ ןעקנער איד טיהענבָא ױנענ ןענייז יז ןיא בױא ,ןיילַא טצעי

 יז ןעכלעוו טימ ,לַאפייב םעניײמענלַא םעד טכאװשענבָא רעדָא טעדאשענ ייז טָאה

 ,םוקילבוּפ םעד ופ דלוש איד טינ ָאזלַא ןיא סע ? ןערָאװעג ןעמונעגפיוא ןענייז

 ּוצ םהיא טינ ןעסייו עכלעו ,טנעי ןופ רלוש איד רָאנ ,ןיזנוא טננאלרעפ סעכלעוו

 רעד ןיא ",טייקראבקנַאדנא רעטפארטשעכ, רעד ןיא .סערעסעב סעּפע ןעבענ

 'ייירנייפ רעניטסנינ רעד ןיא ןוא ?ןַאמּפוק ןעטבעילרעפ, םעד ןיא *?ַאיצנַאמונא

 ןעּבָאה עכלעוו ,רעקיטש ערעדנַא עכנַאמ ןיא איו ,ןיזנוא ןייק טינ ךיוא ןעמ טניפעג

 ",רלעג רעלעיּפשיוש איד ןוא ערהע ןוא ןעמָאנ א טכארבעג רעסַאּפרעּפ עניהעפ ערעייז

 ןענייז ,טניישעג טָאה סע איו ,עכלעוו ,עזיױועב עדעדנַא ְךָאנ ןעבענענ בָאה ךיא
 וצ םהיא ןופ ןוא ןענייצרעביא וצ םהיא טינ רעבָא ,ןעלעטשוצבָא םהיא נונעג ןעוועג

 "'תועט ןייז ןופ ןעיירפעב

 יענ ָאד זיא,, ,רעכילטסיינ רעד טנָאזענ טצעי טָאה ?,טייקנידריווביוה רעיא

 ףעירפוצנוא ענינַאדגנַאל ַא ףיוא רימ ןיא טקעוװ רעכלטװ ,דנַאטשנעגעג ַא ףיוא ןעמוק

 ױצנוא ןיימ סלַא רענעלק טינ זיא עכלעוו ,רעלעיּפשיוש עגיטנייה איד טימ טייהנעד

 איד ,טנָאז ָארעציצ איו ,דנערהעװ ןעד : רעכיב"רעטיר איד טימ טייהנעדעירפ

 ןעטיז איד ןופ רעטסומ ַא ,ןעבעל ןעכילשנעמ םעד ןופ לעגעיּפש א ןייז ףרַאד ענהיב

 א איוו רחעמ טינ רעקיטש טניטצעי איד ןענייז ,טייהרהאװ רעד ןופ דליב א ןוא

 -נוא ןופ רעדליב ןוא אמזונ ,טייהמוד ןופ ןעלעיּפש"יב ,זיוה"םיעגושמ ַא ןופ לעגעיּפש

 סעּפע ,ןעדער ריט ןעכלעוו ןופ ,ךַאּפ םעד ןיא ןעלעטשרָאּפ ףיז עמ ןעק .טייקכילטיז

 ַא ןופ טקַא ןעטסרע םעד ןיא ענהיב איד ףױא טגניירב ןעמ ןעוו איו ,סטרעניניזנוא
 -םיוא ןיוש סע ןעמ טזָאל טקַא ןעטייווצ םעד ןיא ןוא ךָאלעדניװ טימ דניק א עסעיּפ

 טלעטש ןעמ ןעװ איו ,ןייז רעמוד סעּפע ןעק ?דרָאב א טימ ןַאמ א סלַא ןטטערט
 א סלא לעגניי א ,רלעה ןעגיטלַאװעג א סלא ןַאמ ןעטלא ןעדנערעטיצ ַא רָאפ זנוא
 "הטאר סלַא ןעטנעידעב-פיוה א ,רענדער ןעסיורג א סלַא יײקַאל א ,זָאה ןעגידעקערש

 לָאז סָאװ .? רעּפמולש א סלא ןיסעצנירּפ א ןוא רענערטהטסַאל סלַא גינעק א ,רעבענ

 סָאװ ,ןעננולדנאה איד רעבלעוו ןיא .,,טייצ רעד ןופ גנוטכַאבָאעב רעד ןופ ןעגָאז ךיא

 ןעהעזעג בָאה ךיא ןעװ ,ןעהַוׁשֶעֶג טנָאקעג ןעבָאה ןוא ןענעק ,טלעטשֶענרָאפ ןערעװ
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 רעטייווצ רעד ,אּפָארײא ןיא ןָא ךיז טביוה טקַא רעטסרע רעד עכלעוו ןיא ,ןעלעיּפשיוש

 ?ַאקירּפַא ןיא איז טסעילש רעטירד רעד ןוא ןעיזַא ןיא גנולדנַאה איד רעטייוו טרהיפ
 ךילנײשרהַאװ לעיּפש סָאד ךיז טלָאװ ,טקַא רעטרעפ ַא ןייז ךָאנ טלָאװ סע ןעוו

 ,טלעוו רעד ןופ ןעכייהט עלַא ןיא ןערהיפוצמורעה זנוא םוא ,ַאקירעמַא ןיא .טנידנעענ
 ןעק איו ָאט ,טייקגיטכיר איד ןעלעטשוצרָאפ זיא לעיּפשיוש א ןופ רקיע רעד ןעוו

 ,גנולדנאה א ןיא טזָאל ןעמ ןעו ,דלודענ טימ ןהעזנָא ּמָאק רעבילנהעווענ רעד וליפא |

 ןעטערטפיוא ,ןעסיורנ םעד כרַאק ןוא ןיּפיּפ ןופ ןעטייצ איד ןיא רָאפ טמוק עכלעוו

 ןיא ץיירק םעד טימ טמוק רעכלעװ ,סוָאילקַארטה רעזייק םעד ןָאזרעּפ-טּפױה סלַא

 דנערהעוו ,ןָאללוב רעד ערּפָאדָאנ איו ,רבק ןענילייה זנעד געװַא טהענ ןוא םילשורי

 הא טמהענ ןעמ ןטװ רעדָא ? ןערהָאי ענעיפ ןופ ךשמ א ןעגנַאגרעּפ זיא יז ןעשיווצ
 -טבישענ ,ךַאז עטכַארטעגסיוא ןַא זיולב זיא סעכלעוו ,קיטש א ןיא ןיירעה טשימ ןעמ

 ענעדעישרעפ ןיא טריסַאּפ ןעבָאה עכלעוו ,סעירָאטסיה ךאלקיטש ןוא ןעכַאזטַאהט עכיל

 -עגנעמַאזוצ טרעװ סעלַא סָאד ןעוו ןוא ,ןענָאזרעּפ ערעדנַא ץנַאג טימ ןוא ןעטייצ

 סָאד ? רעלהעפ עכילהייצרעפנוא ךרוד טייקכילריטאנ רעטסדנימ רעד ןהָא טעכרעט

 עדַארג זַא ,ןעגָאז עכלנוו ,םיטוש גונעג ךיז ןעניפעג סע סָאד ,זיא ייברעד עטסגרע
 א ךאפנייא טרהעקרעּפ ןעזעיועב טרעװ סָאװ סעלא ןוא עטסעב סָאד ןיא סָאד

 אוו ןעלעיּפשיוש עכילטסייג איד וצרעד ךָאנ ןעטכארטעב רימ ןעוו ןוא ,טייקניניילק

 ענענאטשרעפ-מבעלש רעדָא עשלַאפ עלעיפ איו ,רעדנואוו עמכַארטעגסױא עלעיפ

 ןיפ ןעבענעגנָא ןערעוו רעדנואוו עלעיפ איו ןוא ןעבעגעג טינ ָאד ןערעוו ןעכַאזטַאהט }

 ןייק רָאנ וליפא טָאה ןעמ עי ?ןָאהטעג רָאנ טָאה רערעדנַא ןא סָאװ ,,םעַיייא

 לייוו איו רַאפרעד רָאנ ,רעקיטש עכילטלעוו ןיא רעדנואוו ןעטכעגפוצנייא טינ ארומ

 םוא ,ןָא סע טפור ןעמ איװ ,טקעפע ןַא ןעכַאמ טעװ רעדנואוו א סָאד ,טניימ ןעמ

 עויד עלַא טימ ,עידעמָאק איד ןהעז ןעפיול ןוא טניוטשרע ןערעװ ןעלָאז ּפעק עשירָאנ

 ןוא עירָאטסיה איד טענרהוצ ןעמ ,טייהרהאוו רעד ןענענ ךיז ןעמ טגידניזרעפ ןעכַאז

 עכלעוו ,רעדנעלסיוא איד ןעד ;רעינַאּפש איד ןופ קאמשעג םעד עדנַאש טכַאמ ןעמ
 ןוא עדליוו ריפ ןעטלַאה זנוא ןעזומ ,ַאמַארד ןופ עצעזענ איד גיטכיר רהעז בָא ןעטיה

 ר"מ רעקיטש עזָאלקַאמשענ וא ענענושמ ריפ סָאװ ,ןטהעז יז ןעוו ,עדנעסיוונוא
 סָאד ,םעד טימ ןעגידלושטנע וצ ךיז זנוא ריפ גונעג ןייז טינ ךיוא טעװ סע .ןעכַאמ

 "עג ףילבעזטּפױה טרעוו םוקילבוּפ ן'רַאפ ןעלעיּפשוש ןערהיפוצפיוא סינביולרע איד

 םוא ,ןעגיננרעפ סעגידנעטשנַא ןַא ןעפַאשרעפ וצ קלָאפ םעד קעווצ םעד טיט ןעבעג

 טיװ ױזַא :ןהעג"נידעל פ טמוק עכלעו ,טײהנעסַאלעגסױא ןופ ןעטלאהוצבָא סע

 עטכעלש ךרוד איװ טונ ױזַא רעֶקיִטְש עֶטוִנ ךרוד ןערעװ טכייררט ןטק קעווצ רעזיד



 545 ,1 ךוב .טַאכיק ןַאד ןופ עטכישעג

 וצ רעכעיּפשױש ןוא סרעסאפרעפ איד ניהטױנ טינ סע זיא עניסעמ"נעטימ רעדָא

 ,טנָאזעג איו ,לייוו ,ןעלעיּפש ןוא ןעביירש ןעלָאז ייז איו ,ןעלגער עגנערטש וצ ןעדניב

 ףיורעד .ןערעוו טכייררע זיא סע רעקיטש א ריפ סָאװ ךרוד ןעק קעווצ רעגיהטיונ רעד

 ןערָאװעג טכייררע רעסעּב סגַאפגעדעי טלָאװ קעווצ רעד סָאד ,ןרעפטנע ךיא טלָאװ

 ןוא רעטלטטשעננעמאזוצ גיצנוק א ןיא ןעד ,ןעלעיּפשוש עטכעלש ךרוד סלַא עטונ ךרוד

 ךרוד ,טניטסולעב ץיו ךרוד רעױשוצ רעד טרעװ עידעמָאק רענעבעירשעג טונ

 רע ; טשאררעביא ןעגנוריסַאּפ עטעטרַאװרענוא ךרוד ןוא טרהעלעב ןעטײהרהַאװ

 ןייז ןוא טיחרעפ יירעגירטעב ןופ ,טרעלקעגפיוא ןעכייהטרוא עניטפנינרעפ ךרוד טרעוו

 ןעסַאה וצ עטכעלש סָאד טנרעל רע ; טפרַאשעג ןטלעיּפשייב ףרוד טרעװ דנַאטשרעפ

 לעיּפשיוש סעטוג א טגנידעבנוא ןומ ןעננוקריוו עזיד עלַא ,ןעּבעיל וצ עטוג סָאד ןוא

 טינ לאפ ןייק ריפ רעבירעד זיא סע ןוא ,רעיושוצ ןעטסמוד םעד ייב ןענניירבסיורעה

 רפיוא טינ לָאז ,ןעטפאשנענייא עלַא עזיד טָאה סעכבלעוו ,לעיּפשיוש סָאד זא ,ךילנעמ

 ענעי עלַא עכלעוו ןיא ,ענעי סלַא דארג ןרעכעה א ןיא ןוא ,ןטריזומַא ןוא ןרעטנומ

 ,רעקיטש עגיטנייה עטסרהעמ איד ייב לאפ רעד זיא סע איו ,ןעלהעפ ןעטפאשנעגייא

 ָאד ןענייז סט עכלעו רעטנוא ,סרעסאפרעפ איד ןיא דעמיא טינ טנעיל דלוש איד

 ײז סָאװ א ,טלהעפ רעקיטש ערעייז ןיא סָאװ ,טונ רהעז ןעסייוו עכלעוו ,עלטיפ

 טימ טינ רעבָא ךיז ןענאלקעב ייז ,ןעכַאמ וצ רעסעב יז םוא ןָאהט ןעפראד ןעטלָאװ/

 איד סָאד ;רוחסמ טרא ןַא ןערָאװעג ןענייז ןעלעיּפשיוש איד סָאד ,רעבירעד טכערנוא

 ןעכילנהעוועג םעד ךָאנ טכַאמעג טינ ןענייז יז ןעוו ,טיג רָאנ יז ןעמהענ רעלעיּפשױש

 עבלעוו ,טנעי ךָאנ ןעטכיר רעבירעד ךיז ףראד רעטכיד רעד סָאד קא ,רענייטש

 םיורעה ְךיִז טהעז רייר עזיד ןופ טייהרהאוו איד ,טײברַא ןייז ריפ םהיא ןעלהָאצעב

 רעזנוא ןופ ּפעק עטסטנעכייצענסיוא איד ןופ רענייא עכלעוו ,ןעלעיּפשיוש עלעיפ ןופ

 "עג עדנעצנעלג ,קאמשעג ,ץיוװ ,ץנַאלג לעיפ ױזַא טימ א טסַאּפרעּפ טָאה דנַאל

 לעיפ ױזַא טימ טעטאטשענסױא ,ץירוק ,עצעז עניטביוו ןוא דיר עכילפערט ,עכערּפש

 לופ זיא טלעװ איד סָאד .ךַארּפש ןופ טייהנעבאהרע ןוא טייהנייר אזַא ןוא הצילמ

 ענייז עלא ןיא ןעבערטש טנעקעג טיג ךיוא טָאה רעזיד וליפא ןוא ,,םהור ןייז טיַמ

 טָאה רע לייוו ,טייהנעמָאקגָאפ ןופ לעיצ ןעטסכעה םעד וצ עגינייא ןיא רָאנ ,רעקיטש

 ןעביירש ערעדנַא ,רעלעיּפשיוש איד ןופ קאמשעג םעד ךָאנ ןהעג טזומעג ץוא טלָאװעג

 רעד ךָאנ לָאמכנַאמ ןעװמ רעלעיּפשױש איד סָאד ,ניטכיזרָאפנוא ןוא ךערפ יױזַא

 רַאפ ,ןעסַאג איד ןעריימוצסיוא םוא ,ןעפיולטנע קיטש ַא ןופ גנולעטשרָאפ רעטסרע

 ,ןעכאז ענהיב איד ףױא טכַארבעג ןעבָאה יז ?יײװ ,ןטבָאה ארומ ןעפרַאד יז עכלעוו
 םענעי רעדָא ןעיד ןופ ערהע איד טרהירעב טנעהָאנ וצ ןעבָאה יז עכלעו ךרוד
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 עלעיפ ךָאנ א ןיזוא רעצנאנ רעזיד ,עילימַאּפ רענעי רעדָא רעזיד ןופ | ,גינעק |
 יסיוא טנעקענ ןעבָאה ,ןענהָאמרעד טינ ליװ ךיא עכלעוו ,ןעכַאז עטכעלש ערעדנַא
 -נעטשרעפ א טלעטשיעגנָא ןעועג ץנעדיזער רעד ןיא טלָאװ סע ןעוו ,ןערעו ןעדעימעג

 ןערעװ ייז רעדייא ,רעקיטש עלַא ןהעזכרוד לָאז רעבלעוו ,ןַאמ רעטדיישעג ןוא רעגיד
 -טּפױה רעד ןיא ןעבעגענ ןערעװ עכלעװ ,עגינעי איד רָאנ טינ ןוא ,טרהיפענפיוא

 עגירביא עלַא איד ףיוא טרהיפעגפיוא ןערעוו עכלעוו ,איד עלַא ךיוא ןרעדנָאז ,טדָאטש

 ןופ טפירשרעטנוא רעד ןוא לטנעיז םעד ,גנוגיטעטשעב רעד ןהָא ,ןענהיב עשינַאּפש

 -פיוא ןעזָאל טפרַאדעג טינ טרָא ןייק ןופ גנוטלַאװרעּפ איד ןַאד טלָאװ רָאזנעצ ןעזיד
 עיינ איד ןעננואווצעג ןייז רעלעיּפשױש איד ןעטלָאװ ןאד .?עיּפשיוש ןייק ןערהיפ
 -םיוא טנעקענ יז ןעטלָאװ יז ןוא ןהעזוצרעביא ייז ןעקישוצ וצ לָאמ סעדעי רעקיטש
 גרָאז וא הימ רהעמ ןעבענעג ךיז ןעטלָאװ סרעסַאפרעפ איד ןוא ,גרָאז ןהָא ןערהיפ
 ןעפרַאד ןעלעוו עקרעוו ערעייז סָאד ,טסואווענ ןעטלָאװ יז לייװ ,טייברַא רעײז ןיא
 .עטוג ןעבָאה רימ ןעטלָאװ טרַא עזיד ףױא ,רענעק ַא ןופ ןערעװ ןעהעזענרעביא
 טבייררע ךילקילג טכָאװ ,ןענעיד ןעלָאז יז ןעכלעװ וצ ,קעװצ רשד ןוא ןעלעיּפשיוש
 ,ןערעירפוצ ןייז ןעטלָאװ רענעק איד ,ןעריזמא ךיז טלָאװ קלָאפ סָאד }  ןערָאװעג

 גנורעיגער איד ןוא טרעכיזעג ןייז ןעטלָאװ ןוא ןעצונ טָאהעג ןעטלָאװ רעלעיּפשוש איד
 ןעװ ,רענניפ איד ףיוא ןעּפַאלק וצ .זייוונעטייצ יז הימ איד טרָאּפשרעפ ןעוועג טלָאװ

 ןהעזרעביא וצ טײברַא איד ןעבעגרעביא ךױא ןַאמ ןרעדנַא ןַא רעדָא ןעזיד לָאז ןעמ
 ןהעז וצ ןעפָאה רעכיז ןענעק ןעמ טלָאװ ,רעביב-רעטיר ענטעמוקענסיורעה"יינ איר
 ןוא טננַאלרעּפ טייקגידריווכיוה רעיא איו ,ןעמָאקלָאפ ױזַא ןעניישרע ייז ןופ ענינייא
 ןוא עמהענעגנַא טימ ןרעביירעב וצ ךַארּפש רזנוא םוא ןייז ןטפרַאד ןעטלָאװ ײז איו
 ןערעו סָאלב רעכיב-רעטיר עטלַא איד ןעטלָאװ ןַאד ,חצילמ ןופ תורצוא ערעייהט

 ,רעהעג"נידעל איד ריפ רָאנ םינ ןעטלָאװ עזיד ןוא ,עיינ איד ןופ ץנאלג םעד רַאפ
 } ביירטרעפ-טייצ רעגידנעטשנַא ןַא ןייז עטייל עטניטפעשעב טסנרע איד ריפ ךיוא רָאנ
 עדַארג ןוא ,ןענױצעגנָא ןייז גידנעטש לָאז ןעניוב רעד סָאד ,ךילנעמנוא זיא סע ןעד
 ןעטביולרע ןהָא ןערעוו ןעטלַאהענפױא טינ רוטַאנ עכילשנעמ עכאווש איד ןעק יּױזַא

 *.ןעגיננרעפ

 -רעטנוא ןעכילטסיינ םעד ןוא ררעה"כריק םעד ןעשיווצ דערּפשענ סָאד זיא ָאד
 ןעכילטסייג םעד וצ ןעמוקענוצ זיא רעכלעוו ,רעברַאב םעד ךרוד ןערָאװעג ןעכָארבענ
 בָאה ךיא ןעכלעוו ןופ ,טַאיצנעציק ררעה ,ץיַאלּפ רעד ןיא רעיה) ; טנָאזעג טָאה ןוא

 .=סגָאמטימ ןעטלַאה וצ םוא ןעטסמעווקמעב םִא זנוא רימ זיא רט סָאד ,טגָאזעג ךייא

 *,ןעסקָא ?רעזנוא ןרעטיפ וצ ןוא הור
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 "בריק רעד ךיוא ןוא ,רעכילטסיינ רעד טגָאזעג טָאה ??ױזַא ףיוא קנעד ךיא;
 םהיא לייוו ,טפַאשכעזענ ןעטלַאה וצ יז טימ ,ןערערעב ןעזָאלענ ןרענ ךיז טָאה -רעה

 .לָאהט ןעמהענעגנַא ןַא ןיא ןהעזסיוא סָאד ןוא ץאלּפ רעד ןעלעפענ ןעוועג רהעז ץנייז

 ןוא זעסעינעג וצ רעגנעל ןעכילטסייג םעד ןופ טּפַאשלעזעג איד ךיילנוצ ןוא עזיד בוא
 !עליופעב רע טָאה ,ןטרהַאּפרע וצ ןעננוריסַאּפ ס'טָאכיק ןָאד ןופ רהעמ ךָאנ בוא

 ןעסע ןעגניירב וצ ןוא זױהטסַאנ ןעטנעהָאנ םעד וצ ןעטייר וצ עטייל ענייז ןופ ענינייא

 ןענניירבוצ ןעדנוטשדנָאטטיט איד טלָאװעג טָאה רע לייוו ,טפאשלעזענ עצנאנ איד ריפ

 "טנַאיװָארּפ רעד סָאד ,טרעפטנעעג טָאה עטנעידעב איד ןופ רענייא ,טרָא ןעזיד ףיוא

 טימ ןעדאלעגנָא זיא ,זױהיטסַאנ םוצ ןעמיקעגנָא ןייז טזומענ ןיוש טָאה עכלעוו ,קעע

 רעסיוא ןטנניירב וצ טינ זױה"טסַאנ םעד ןופ ךַאז ןייק רעבירעד טכיורב ןעמ ןוא ןעסע

 ָאט, ,ררעה-כריק רעד טנַאזעג טָאה "?יזא ןעווא .ערעיהט איד ריפ ןעטשרעג

 רעדעיװ לעזע"קַאּפ םעד טגניירב ןוא ןיהַא געװַא ערעיהט ערעדנַא איד רָאנ טרהיפ

 *,קירוצ

 ןררעה ןייז טייהנענעכענ איד ןעמונעג ךיז טייצ רעד ןעשיווצ טָאה ָאשטנַאס,

 ןוא ןעכילטסיינ םעד ןעקרעמ וצ ןופרעד גידנעבעג טינ ,רעטרעװ רָאָאּפ ַא ןענָאז וצ

 ,גייטש רעד וצ ןעטָארטענוצ זיא רע ,טיורטענ טינ טָאה רע טכלעוו ,רעברַאב םעד
 ןָאד ררעה, :טגָאזעג טָאה ןוא טרַאּפשעגנײא ןעוועג זיא ררעה ןייז רעכלעװ יא

 רעייַא טימ זיא סע איו ,ןענָאז ךייא ךיא זומ ,ןעגיהורעב וצ ןעסיוועג ןיימ םוא ,טָאכיק

 ןעבָאװ ןוא ךייַא םורעה רעמיא ןענייז עכלעוו ,עדייב איד ,ןעננַאגעגוצ גנורעביוצרעפ

 ,טרָא רעזנוא ןופ רעברַאב רעד ןוא רעכילטסייג רעד ןענייז ,רעטכיזעג איד טריקסאמ
 רָאנ ןעמונעגרעטנוא ןערהיפוצקעווַא ךייא ןַאלּפ םעד ןעבָאה ייז סָאד ,ביולנ ךיא ןוא

 ןעטַאהט עכילמהיר ערטייַא טימ טייז רהיא סָאװ ,אנקמ ךייא ןענייז יז לייוו ,רעבירעד

 רהיא סָאד ,ןופרעד ךיז טהעטשרעפ ,ױזַא זיא סָאד ןעוו ,ייז סלא טמהירעב רהעמ

 טביולרע זייוועב םוצ ,טרַאנעגכָא ןוא טלעדניװשעגבָא רָאנ ,טרעביוצרעפ טינ טייז

 רהיא סָאד ,ביולנ ךיא איו ,ןרעפטנע איז רימ טעװ רהיא ןעװ ןוא ,טגַארּפ ַא רימ
 ,והעז ןוא דנעה איד טימ ןעמהעננָא גורטעב םעד רהיא טעװ ,ןרעפטנע רימ טסומ

 *,טקיררעפ רָאנ ,טרעבױצרעֿפ טינ טייז רהיא סָאד

 } טָאביק ןָאד טנָאזעג טָאה *,ָאשטנַאס ןהוז ןיימ ,טסליוו אוד סָאװ גערפ,

 ,טסרהענעב אוד סָאװ ,סעלַא רעביא טפנוקסיוא ןעבעג ןוא ןרעפטנע ריד לע ךיא,

 םורעה ךיז ןעניפענ עכלעוו ,ערייב איד זַא ,גנוטּפױהעב ןייד טפערטעבנַא סָאװ רעבָא

 ךיז ריד סע נעמ ,םינכש ערעזנוא ,רעברַאב רעד ןוא רעכיקטסייג רעד ןענייז ,זנוא

 סע ןענייז ײז אר ;ןעוועג ןיילַא עקַאט סָאד ןעטלָאװ יז איו ױזַא ,ןעטכודסיוא ױזַא
 פי
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 "רעפ ייז ןרעדנָאז ,ןעדליבנייא טינ רָאנ ריד וטסלָאז ,ן'תמא ןיא א ףךילקריװ רעבָא

 ךימ ןעבָאה עכלעוו ,ענינעי איד סָאד ןוא ױזַא רָאפ רָאנ ריד טפוק סע סָאד ,טרעביז

 } טלַאטסעג ןוא ןהעזסיוא רעייז ןעמונטננָא ,סיוא טהעז סע איוו ,ןטבָאה טרעביוצרעפ
 עכלעוו ,טלַאטשעג עדעי ןעמהענוצנָא ,ךַאז עטכייל ַא רערעכױצ איד ייב זיא סע ןעד

 עזיד ןיא טגעדנַאװרעּפ ךיז ןעבָאה יז זַא ,ןעמהעננָא ןעק ןעמ ןוא ;רָאנ ןעליוו יז

 ןעטלַאה ךילקריוו ייז טסלָאז אוד םוא ,ןערהיפרעפ וצ ךיד םוא זיולב ,דניירפ ערעזנוא

 ,!עקנַאדעג ןופ סענרעטנָאלּפ ַא ןיא ןערהיפניירעה םעד ףרוד ךיד ןעלָאז יז ןוא עזיד ריפ
 ןעבָאה טסלָאז אוד ןעוו וליפא ,ןעמוקסיורעה ןענעק טינ רהטמ טסלָאז אוד עכלעוו ןופ

 ףימ ךױא םעד ךרוד ייז ןעבָאה טכיילקעיפ ,ןץסואעסעהט ןופ םידָאפ"רוּפש םעד
 עזיד רימ טימ טלעיּפש סָאד רע ,,ןטפטרט טינ לָאז ךיא םוא ,,ןעהיפרטפ טלָאװעג

 רעד ןוא רעכילטסיינ רעד סָאד ,רימ טסנָאז טייז ןייא ןופ אוד ןעװ ןעד ,רעקיטש

 ,קנעדעב טייז רערעדנַא רעד ןופ ךיא ןוא ,ךימ ןעטיילנעב ףרָאד רעזנוא ןופ רעברַאב
 -רעביא רָאנ עכילשנעמ טינ סָאד ,טגייצרעביא ןיב ןוא גייטש .רעזיד ןיא ץיז ךיא סָאד

 ןעד ךיא ןעק סָאװ :ןרעקרעקנייֵא טנעקעג ןירעד ךימ ןעבָאה עטפערק עכילריטאנ

 .גנורעביוצרעפ ןיימ ןופ עזייוו װא טרא איד זַא איװ ,ןעקנעד רעדָא ןענָאז סרעדנא
 עדנרעדנַאװ עטרעביוצרעפ ןופ ןעבעל ןיימ ןיא ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,טעלַא טפערטרביא

 ןענייז יז סָאד ,ןעזָאלרעפ ףרעד טמיטשעּב ָאזלַא ךיד טסנעק אוד ? ןעזעלענ רעטיר

 =עבנַא סָאװ .קרעט ַא ןיב ךיא איו ,ייז טסטלַאה אוד עכלעוו ריפ ,איד יוזא עדָארנ
 ריר לע ךיא ;רָאנ דער ,ןעלעטש רימ טסליװ אוד עכלעוו ,עגַארפ איד טפערט
 *,ןעגרָאט זיב ןענערפ ררסכ טסלָאז אוד וליפא ןעוו ,ןרעפטנע סעלא ףיוא

 . ,ךילנעמ סע זיא, ,ָאשטנַאס ןעפורענסיוא טאה *!רעטומ סעיטָאנ עגילייה
 / ףהיא סָאד ,ךרַאמ גינעוו יוזא ןוא ּפָאק ןעטרַאה אזַא ןעבָאה טלָאז רהיא סָאד ,ררעה

 זַא ןוא ,טײהרהַאװ ענייר איד זיא ךייֵא גָאז ךיא סָאװ סָאד זַא ,ןעפיירנעב טינ טלָאז

 רהעמ תועשר טָאה ענַאק רעמהענעגנַאנוא רעיא ןיא ןוא טּפַאשנעננַאפעג רעיא ןיא

 ,ךַאפנייא ןוא רָאלק ןעזייוו טצעי ךייא ךיא לעוו ,ױזַא ןעו !גנורעביוצרעפ סלא דלוש|

 ,טשניװ רהיא איו רהַאװ יוזא ,רימ טנָאז ןעד .טרעבױצרעפ טינ טייז רהיא סָאד

 טעטרַאװרע היא רעדייא ,ףייֵא לָאז ןוא הרצ רעזיד ןופ ןעזעלרע ךייֵא לָאז טָאנ סָאד
 = *...ַאעניצלוד ןייליירפ ןענידעגג קעזנוא ןופ סמרָא איד ןיא ןערהיפ ,ךָאנ

 סיורעה הענ ןוא, ,טָאכיק ןָאד טנָאזענ טָאה ",ןערעיודעב וצ ךימ ףיוא רעה,

 ךילטקניּפ ןוא יונענ ריד ,ןעכָארּפשרעּפ ןיוש ריד ךָאד בָאה ךיא .,ןענַארפ ענייד טיּמ

 | * ןרעפטנע וצ
 סָאװ ץלא ןואָש }ָאשטנַאס טרעפטנעעג טָאה *?גנַאלרעּפ ךיא סָאװ זיא סָארָע
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 -סיוא טינ ןוא גידנענעלוצ טינ רָאָאה ןייק .,ןענָאז רימ טלָאז רהיא זַא ,זיא ליװ ךיא

 סָאװ ,איד עלַא ןופ טעטרַאװרע ןעמ עכלעו ,טייקניטכיר רענעי טימ ןוא  ,גידנעזָאל

 םעד רעטנוא ,ןעפַאװ איד ןופ ךַאפ םעד וצ ,טייקנידעננ רעיא איו ,רעביא ךיז ןעבינ

 *...רעטיר רעדנרעדנאוו ןופ לעטיט

 טָאה ?,ןעניל ןייק ןענָאז טינ סיואכרוד ריד לעװ ךיא סָאד ,ךָאד גָאז ךיא;

 ןעד ;ןענערפ טסליװ אוד סָאװ ,ןערטה ףילדנע ךימ זָאל, ,טָאכיק ןָאד טגָאזענ

 ,ןעגנוננידעב ןוא סעטיב ,סעדעררָאּפ ענייד ןופ רימ ןיוש ןיב ךיא ,גיטפאהרהאוו

 | *.ָאשטנאס

 "עג טָאה ",טנייצרעביא ןררעה ןיימ ןופ טייקכילרהע רעד ןופ ןיב ףיא ,עיא

 טייקנידעננ רעייַא בוא ךיא גערפ ,ךַאז רעד וצ ןהעג וצ ,ָאזלַא,, .ָאשטנַאס טרעפטנע

 ןעמ סָאװ ,ןָא טייצ רעד ןופ םיבקנ ףױא ןהענ וצ גנַאלרעּפ ןעכלעוו טַאהעג טָאה

 עזיד ןיא טרעביוצעגניירעה ,טניימ רהיא איו רעדָא ,טרַאּפשעננײרעה ךייַא טָאה

 | יי? גייטש
 רעלקרע ,םיבקנ טימ טסניימ אוד סָאװ ,ָאשטנַאס ,טינ חעטשרעפ ךיא,

 ""הבוש ת עכיילנ ַא ןעבענ ריד לָאז ךיא זַא ,טסליוו אוד ןעוו ,רעכילטייד ךיד

 . טינ לָאז טייקגידעגג רעיא סָאד} ,ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה ",ךילנעמ סע זיא

 -ָאזלַא ,ונ !עלוש רעד ןיא דניק סעדעי ךָאד סייוו סָאד ? טסייה םיבקנ סָאװ ,ןעסיוו

 :!עמוקעגנָא טינ ךָאנ זיא ךייַא ּבױא ,ןענערפ טלַאוװעג בָאה ךיא סָאד ,ןעסיוו טייז ןכב

 *? ןעקיש טינ ןרעדנַא ןייק ןעק ןעמ ןיחואוו ,ןיהַא ןהעג וצ טסוכ איד

 ןָאד טרעפטנעעג טָאה ",ָאשטנַאס ,ךיד ךיא העטשרעפ טציא ? ױזַא ַא,

 ןוא ,ןעמוקעגנָא טּנָא ןיוש ןָאהט וצ סָאד טסוק עזיד רימ ןיא םיוועג ,עיא .טָאכיק

 ןעװ ,רהַאפעג רטד ןופ סיורעה ןעטסכיג םוצ סָאװ רימ ףלעה ,רעדעיוו טצעי ןעבע

 *ןהענבֶא ךילנייר רָאנ לָאז סע

 טי רע
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 .40 לעטיּפַאק
 טָאכיק ןָאד ןררעח ןייז טימ טהעג טָאה ַאצנַאּפ ָאשטנַאס סעבלעוו הערּפשעג ןעגולק םעד ןופ

 טָאה ",טקַאּפענ ְָךייֵא ךיא בָאה טצעי |}
 ,ןעוועג סע זיא סָאד, .ָאשטנַאס טגָאזעג י-

 ,טציא ונ .ןעסיװ טלָאװענ ןרענ בָאה ךיא סָאװ
 סָאד ,ןענעקייל רימ רהיא טנעק ,ררעה רעגידעגנ
 ןיא טינ זיא רעצעמיא ןעוו ,ךילנהעוועג טנָאז ןעמ
 ןעשנעמ םעד סָאװ ,טינ סייו ךיא ! הטומ ןעטונ
 טּפָאלש רע ,טינ טקנירט רע ,טינ טסע רע ,טלהעפ
 זומ רע ;רױּפַאק סעלַא ףױא טרעפטנע רע ,טינ

 -רעפ ןענייז ענינעי איד סָאד ,ןעמהענסיורעה ןעמ ןעק ןופרעד ,טרעביוצרעפ ןייז סיוועג
 איד טינ ןעטכיררעפ וא טינ ןעפַאלש ,טינ ןעקנירט ,טינ ןטסע עכלעוו ,טרעביוצ
 ,עגינעי איד רעבָא םינ ;טנהָאמרעד בָאה ךיא עכלעװ ,,סינעפרערעב עכילריטַאנ
 ןעמ ןעוו ,ןעקנירט איד ;ליוו טייקנידענג רעיא סָאװ ,םעד וצ טסול ןעבָאה עכלעוו
 ןעמ ןעװ ,סעלַא ףױא ןרעפטנע ןא ,סָאװ ןטבָאה יז ןעװ ,ןעסע ,סעּפע טינ
 ?/,ייז טנערפ

 ךיא רעבָא, ;} טָאכיק ןָאד טרעּפטנעעג טָאה ",ָאשטנאס ,טכער טסָאה אודע
 ןוא ,ןטננורעביוצרעפ ןעטרַא .יילרעבילטע ָאר ןענייז סע סָאד ,טגָאזעג ןיוש ריד בָאה
 - סָאד וא טרעדנערעפ סטּפע ךיז טָאה ,טייצ רעד ןופ ףיול םעד ןיא סאד ,ןייז ןעק סע
 ןעוו ,יהט ךיא סָאװ ,סעלַא ןעוהט עטרעביוצרעפ איד סָאד ,עדָאמ איד זיא טצעי
 ןענעוװ ןעטיירטש טינ ָאולא ףרצד ןעמ ,ןַאהטעג טינ רעהירפ סע ןעבָאה ייז וניפא
 ,ערעדנָא איד ךָאנ עְנייֵא ןעלייהָמרואעב רעדָא ןעטייצ ענֶעדְעיִשרעפ ץופ ןֶעגנורהיִפ ָאי;
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 ךימ ריפ זיא סאד ןוא ,טרעביוצרעפ ןיב ךיא סָאד ,טגייצרעביא ןיב ןוא סייוו ךיא

 טלָאװ סאד ןעוו ,טסָאל ַא ןעלהיפ טלָאװ סעכלעוו ,ןעסיוועג ןיימ ןעניהורעב וצ גינענ

 ךרוד ,גידנעוהט טשינרָאג ןוא טכרופ ןיא גייטש ןיא ןעציז ןיימ ייב ,ױזַא ןעווענ טינ

 ןיא ,ףליה ןוא ץוש ןיימ ןעמונעגנעװַא עדנעדיײלהטיונ טלעיפ ןופ םרעװ סע סָאװ
 *.קילבנעגיוא ןעזיד ןיא קרַאטש רהעז ךיז ןעניהטיונ ייז עכלעוו

 ריפ ןעהטגורעג ךייא ךיא טלָאװ ,ָאשטנַאס טגָאזעג טָאה ?,ןעגעוטסעד ןופ,

 סָאװ ,רעקרעק ןטזיד ןופ ןהענסיורעה ןעריבורּפ וצ גנונידעירפעב עטסערג רעיא

 עב ןעטפערק עניימ טלא טימ ךייא ייבאד ךימ ךיא טכילפרעפ ,טפערטעבנא ךימ
 עריבורּפ רעדעיװ רהיא טעװ ןַאד .ןעהעיצוצסיורעה רַאנָאז ךייַא ןוא ןייז וצ גיפליה

 -עינ וא גיטעמוא ױזַא םוא טהענ רעכלעוו ,ןעטנַאניצָאר רעייֵא ףיוא ךיז ןעצעז וצ
 ןָאהטענ טלָאװ סָאד ןעוו וא ,טרעביוצרעפ ןעווענ ךיוא טלָאװ רע איו ןענָאלשענרעד

 טקילג ;רעײטנעבַא ּףיוא ןהענוצסיורעה ןעריבורּפ לָאמ א ךָאנ ךימ ןעטלַאוװ ,ןערָאװענ

 וצניירעה ניטש ןיא רעדעיװ ןעמַאזרעפ טינ לָאמנײק רהיא טעװ ,טינ רעבָא סע

 ףימ ,רענערט"דליש רעיירטענ ןוא רעכילרהע סלַא ךייַא ךערּפשרעּפ ךיא ןטד ; ןעכעירק

 ךילקילננוא ױזַא ןייז טעװ טייקנידעננ רעיא ןעוו ?ֵאפ ןיא ןטרַאּפשוצניַא ךייא טימי

 סָאװ ,סאד ןָאהטוצפױא ןעננילענ טינ טעװ זנוא סָאד ,טקישעננוא יוזא ךיא רטדָא

 * ,רָאפ גָאלש ךיא

 טרעפטנעעג טאה *,ָאשטנַאס רעדורב ,ןָאהט וצ ןעדעירפוצ ןרעג סע ןיב ךיא;

 ףיא לעװ ,ןעיירפעב וצ ךימ טייהנעגעלעג עטונ ַא טסקרעמ אוד ןעוו ןוא} ,טָאכיק ןָאד

 אור קרַאטש איו ,ָאשטנַאס ,ןהעז טסעװ אוד רעֿבָא ,ןעכַאז עלַא ןיא ןעגלַאפ ריד

 *,לזמ ןעטבעלש ןיימ ןופ ךאזרוא רעד ןעגעוו ךיד טסריא

 ןייז א רעטיר רעדנרעדנַאװ רעד ןעטלאהרעטנוא ךיז ןעבָאה טרָא אזא ףיוא

 "טסיינ רעד ואוו ,טרָא םעד ףיוא ןעמוקעגנָא ןענייז יז זיב ,רענערט-דליש ועדנעריא

 הא ןענעיטשענבָארעה ןעוועג ןיוש ןענייז רעברַאב רעד ןוא ררעהיכריק רעד ,רעכיל
 א ןעסקָא ענייז טנאּפשענסױא ךיילנ טָאה ןַאמרהופ רעד ,טעטרַאװרע ייז ןעבָאה
 םענהטש םעד ןיא טלָאװענ ןעבָאה יז ואוװ ךיז ןעשאּפ וצ יירפ ןעזָאלענ יז טָאה

 ץכלעוו ,איד טלַא ןעדַאלעגנייַא סונענ ןייז וצ טָאה טייקשירפ ןייז סָאװ ,כָאהט םענירג

 ןייז איו רָאלק ןוא גולק ױזַא רָאנ ,טרעביוצרעפ ןעװעג טָאכיק ןָאד איו טינ ןענייז
 "רע ןררעה ןייז לָאז רע ,עטעבענ ןעכילטסייג םעד טצעי טָאה רעזיד ,רטוערט"דליש

 טעוװ טסנָאז לי ,גייטש ןייז ןופ ןהעגוצסיורעה .ןעקילבנעגױא ענינייא ףיוא ןעביול
 אזא ריפ טסאּפ סע איװ ,ןייר יוזא ןטביילב וצ טינ רהַאפעג ןיא ןייז סיטגנעפענ סָאד

 טָאה א ןענַאטשרֶעפ םהיא טָאה רעֶכיִלטְסיינ רעד זיא רע ,ייז ואוו ,רעטיר
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 זַא ,ןעבָאה ארומ טינ טלָאװ רע ןעוו ,ננאלרעפ ןייז ןָאװטענ ןרעג טלָאװ רע ,טגָאזטנ

 ןהעג ןוא סעקוטש עיינ ןעכַאמ ןעניפענ ךיז טעוװ רע איװ דלַאב ױזַא טטוװ ררעה ןייז

 ,ןהעז וצ רעדיוו ןענירק טינ לָאמנײק םהיא טעװ ןעמ ןענַאװ ןופ ןיהַא

 ,ָאשטנַאס טנָאזעג טָאה ",םהיא רַאפ ברע ןַא ןיב ךיאק

 רע ןעוו טּפױהרעביא, ,ררעה-כריק רעד טנָאזעג טָאה *,ןעכיילג סעד ךיא ןוא;

 טינ זנוא ןופ ןעכױו רעזנוא ןהֶא םעװ רע סָאד ,רעטיר סלַא טרָאװ ןייז רימ טיג

 *ןהעננעווַא

 ; טרעהעג סעלא טָאה רעכלעו ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טָאה ??סע בינ ךיאש |
 { םינ הער ןייק ןיילא ךיז ףיוא בָאה ןוא רעטרעביוצרעפ א ןיב ךיא לייוו טּפױהרעביא,

 ײרד ךיז לָאז רע סָאד ,ןעכַאמ ןעק ,טרעבױצרעפ םענייא טָאה רעכלעוו ,רעד ןעד

 ןעק זעפיולטנע ןעמהענ לָאז רע וליפא ןעוֶו ןוא ,טרָא ןופ ןערהיר טינ רהָאי טרעדנוה

 זױל רעכיז ךימ רהיא טנעק עדנעטשמוא עכלעזַא ייב ,ןענניירבקירוצ םהיא רענעי

 טזָאכ ןעמ ןעוו ןעד {ךיילג ןייז ןעמעלא ריפ טעװ סָאד ןעוו טּפױהרעביא .ןעזָאל

 רעזעג איד ןעגנואווצעג ןייז לעװ ךיא סָאד ,ןערעלקרע ךייַא ךיא ןומ ,סיורעה טינ ףךימ

 טינ ןעלָאז יז ןעוו ,חיר ןעמהענעגנַא ןייק טינ ןעבעג וצ ,ָאד ןענייז סָאװ ,עלַא ןופ

 | | * ןעטערטבָא

 ןענייז ייז איו -- דנעה ענייז ןטבענ ןעזָאלענ ןַאד םהיא טָאה ררעה"כריק רעד

 רע ,גײטש ןייז טנעפעעג ןעמ טָאה טרָאװ-רעטיר ןייז ףיוא ןוא -- ןעדנובעג ןעוועג

 ,סינגנעפעג ןייז ןופ יירפ ןענופעג ךיז טָאה רע ןעו ,ריירפ עסיורג ַא טלהיפענ טָאה

 עלַא טכיײלנעגסױא טָאה רע סָאד ,ןעוועג זיא ןָאהטעג טָאה רע סָאװ עטסרע סָאד

 רָאֵאַּפ ַא ןעבענעג םהיא טָאה ,ןעטנַאניצָאר וצ ןעגנַאנעג רע זיא ןַאד ,רעדעילג ענייז

 כַאנ וצ ףָאה ךיא} :טגָאזעג טָאה א ןעקור ןפיוא דנַאה רטכַאלפ העד טימ ּםעלק

 - ,ררעפ עלעדע עלַא ןופ לענעיּפש ןא םולב אוד ,רעטומ רעטשטנעבטנ ןייז וצ ןוא

 אוד ,ןעשניוו רימ איו ,עגַאל ַאזַא ןיא ןעניפעג רעדעיװ דלאב ךיז ןעלעװ רימ סָאד

 ,כעינעמערטס איד ןיא ןוא לעטָאז םעד ןיא ךיא ןוא ןעקור םעד ףיוא ןררעה ןייד טיט

 טימ ",טמיטשעב ךימ טָאה לעטיה רעד עכלעוו וצ ,תוחילש איד ןיא ןהענ וצ םוא

 רהֲעְז קידוצ ןעמוקעג דלַאב זיא ןוא ץָאשטנאס טימ ןעננַאגענבָא רע זיא רעטרעוו עזיד

 רענערט"רליש ןייז סָאװ ,סָאד ןָאהט וצ ןעליו ןעטסעב םעד טימ ןוא טרעטכיילרע

 | | .ןעהטַארעג םהיא טָאה

 ךיז לָאז רע ביוא ,טסואוועג טינ טָאה ןוא ןעהעזענ םהיא טָאה ררעהי"כריפ רֶעד

 עכלעמ ,דנַאטשרעפ ןְעדְנּוזעֶג םעד ףייא רערָא תנושמ עֶסיֹורג ןייז ףיוא ןרעדנוָאוװ
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 סע איו ,ןעד ;סרעפטנע ענַײז ןיא וא דייר ענייז ןיא ןעזיועג טסנָאז טָאה רע
 סע ןעוו ,ןַאד רָאנ ,םיצ םעד ןערָאלרעּפ רע טָאה ,ןערָאװטנ טנָאזעג טפָא ןיוש זיא

 טפַאשלעזועג איד איו םעדכַאנ ,טּפַאשירעטיר ןופ ןעדער וצ ןעמוקעגסיוא םהיא זיא

 םעד ןופ גראווינעסע איד ףיוא טראוועג טָאה ןוא זָארג ץפיוא טנעלעגנעווא ךיז טָאה

 ,ךילנעמ סע זיא , :טגָאזעג ,ן'טָאכיק ןָאר וצ דיילטימ ןופ ,רעזיד טָאה ,ררעה"כריק

 רעכיב"רעטיר איד ןופ תוישיעמ טניצוננוא ןוא עניניזנוא איד סָאד ,רעטיר רעלדע ןיימ

 רהיא זַא ,ןעביױלג טנעק רהיא סָאד ,ּפָאק םעד ןעהערדרעפ ױזַא טנעקענ ךייא ןעבָאה

 "בילקריוו רעד ןופ טייוו לא ןענייז עכגעוו ,ןעכאז עכלעזַא ךָאנ ןוא טרעביוצרעפ טייז

 רעגידנעטשירעפ ַא סָאד ,ךילגעמ סע ןזיא איו ! טײהרהַאװ ןופ ןעניל איו ,טייק

 טלעוו רעד ןיא ןעוועג ןעוו ןענייז סע סָאד ,ּפָאק ןיא ןעמהענניירעה ךיז לָאז שנעמ

 עלַא ,דנָאסיבערט ןופ םירסיק עלא ,רעטיר עלעיפ טנעי ןוא סע'סידאמַא עלעיפ איד
 טרעדנאווענמורעה ןעבָאה סָאװ ,ןעיורפננוי עלא ,אינאקריה ןופ ס'עטרַאמ סקילעפ

 "רעדנואוו עמרעהרענוא עלא ,ןעזעיר עלַא ,ןעכַארד עלא ,ןעגנַאלש עלא ,ןעטלעצענ ןיא

 עלַא ,ןעטכאלש טלא ,ןעגנורעביוצרעפ ןעטרא ענעדעישרעפ עלַא ,ןעגנוריסַאּפ עכיל

 ,סניסעצנירּפ עטבעילרעפ עלא ,טכארפ"רעדיילק עצנַאנ איד ,ןעלעוד עכילקערש

 עמהענעגנא עלא ,ןעפַארנ ריפ ןערָאװעג טכאמעג ןענייז סָאװ ,רענערט-דליש עלַא

 -- ןעיורפ עשירעגעירק עלא ,ןעטייקגידנעטשנא עלא ,ףעירב-סעבעיל עלַא ,סעקילרַאק

 ףיא .? רעכיבירעטיר איד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעװ ,ןעכַאז ענענישמ עזיד עלַא ,ץרוק

 ,גנַאל ױזַא רָאנ ןעריזומא ךימ ייז ןענעק ,ןעכאז עכלעזא זעל ךיא ןטוו ,ןעגָאז ךייַא זומ

 איו רעבָא דלאב ױזַא  ,טייהמוד ןוא ןעניל זיא סעלא זא ,ןייֵא טינ טלַאפ רימ איוו
 ןָא יז ןופ עטסעב טטסרע סָאד ךיא ףרַאװ ,ןענייז רעכיב עזיד סָאװ ,קנעדעב ךיא

 "רעפ ייז לייוו ,רימ ייב עדַארג ךיז טניפענ סנייא ןעוו ,רעייפ ןיא רַאגָאז ןוא ,דנַאװ

 ךוּבה רעד ןענייז יז ;רענירטעב ןוא רעשלעפ ןענייז יז םירָאװ ,לזמ ןעזיד עלַא ןענעיד
 ןוא ןעטקעס עיינ ןופ רעדנירג איד ןענייז יז } טײקכילריטַאנ ןוא טײהרהאװ רעד ןופ

 טָאװ ,ןיזנוא ןעדעי ,עדנעסיוונוא איד ןערהיפרעכ ןוא סנעבעל ןעטרַא טיינ ןעפַאשעב

 זיא טייהכערפ רעייז ,עי ,טייהרחאוו ריפ ןעמהענוצנָא ,רעכיב עזיד ןיא ךיִז טניפעג

 ענולס ןוא עניניזפראש ןופ ּפעק איד ןעהערדרעפ וצ רַאנָאז ןענאו יז סָאד ,סיורנ ױזַא

 ףיוא טכַאמעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,סולפנייא םעד ןופ ןהעז וצ זיא סע איו -- רענעמ
 ךןייא טָאה ןטמ סָאד ,טייוו ױזַא טכַארבעג ךייא ךָאד ייז ןעבָאה = ? טייקנירעגנ רעיא

 ןעמ איו ,ןענָאװ-נעסקָא ןַא ףיוא ןערחיפנעוַא ןוא גייטש א ןיא ןערַאּפשנײא טזומעג

 ןעזיװעב וצ םהיא םוא ,ןרעדנא םוצ טרָא ןייא ןופ רעניט ַא רעדָא ביל ַא טרהיפ

 יא טרהעק ,ןײלַא ךייא ףיוא ת.;םחר ונָאה ,טָאכיק ןָאד ררעה רעבעיק ,רלעג ריפ
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 ףיא טָאה לעמיה רעד ןעכלעוו ,לכש םעד טצונעב ןוא דנַאטשרעּפ רעיא וצ קירוצ

 רהיא ןעכלטוו ,טסיינ םעד ןופ הנתמ איד טעדנעװ ,ןעבעגענ טייקנידעננ ןייז טימ

 דנַאטשרעפ וא טסײג רעײַא ןענעק עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנַא ןעזעל וצ ,טציזעב

 ןעזעל גנוניינ רענערָאבעגנייַא ןופ רעבָא טליוו רהיא ןעװ ,ערהע ןוא ןעצונ ןענניירב

 ענילייה איד דנאה ןיא ןעמהענ רהיא טלָאז ,ןעטאהט עסיורנ עכילרעטיר ןופ ןעטבישעג
 רהיא ןעכלעוו ןיא ,(םיטפוש) רעטכיר איד ןופ ְךוּב סָאװ טזעכ ןוא (לעביב) טפירש

 עסיורג עכילמהיר אוו ערהַאװ עכלעזַא ןעבע ןוא ןעטײהרהַאװ ענעבאהרע טניפעג

 ַא ָאנאהטרַאק ,רָאזטצ ַא םיֹור ,סוטאיריװ ַא טַאהעג טָאה .ַאינאטיסול ,ןעטַאהט

 ,ץעלאצנָאג ַאדנַאנרעפ ַא ַאיליטסַאק ,רעדנַאסקעלַא ןַא דנאלנעכעירנ ,לאביננאה
 ָאנעיד ַא ַארודאמטרטסט ,ץעדנַאנרעפ ָאלַאצנָאנ ַא .איזולאדנא .,דיצ א ַאיצנעלַאװ

 ירָאג א ָאדעלָאט ,סאנראוו ןופ ץערעּפ ַאיצרַאנ ַא ץערעסק ,סעדערַאּפ ןופ ַאיצראנ

 עגיהטומ ןוא ןעטכישעג ערעייז סָאװ ,רענעמ -- ןָאעל ןופ לעונַאמ ַא אלכיוועס ,ָאסאלעצ

 עטסערג איד וליפא טרעדננאװרעפ ןעכאמ ןוא ןערהעלעב ,ןעריומַא ןעטַאהט

 ןופ דנאטשרעפ ןעכיױה םעד ריּפ גידריוו ןעועג טלָאװ !עזעל טרַא אזא .,רעטסיינ

 רהיא עכלעוו ךרוד ,ןעזעל טרַא ןַא -- ,טָאכיק ןָאד ררעה ןיימ ,טייקנידענג רעיא

 טעטכיררעטנוא ,טייקכילרהע איד ריפ טרעטסיינעב ,עטכישענ רעד ןיא ןעזעלעב טרעוו

 ,ןעטיז איד ןיא טרענייפרעפ טרעװ רהיא עכלעװ ךרוד ;טוג זיא סָאװ סעלַא ןיא

 וצ סעלַא סָאד ןוא ;  טייקנידעקערש ןהָא טסיירד ןוא םייקניניזטכייק ןהָא שירלעה

 ,ַאשטנַאמ ַאל ןופ ערהע רעד וצ ןוא ןעצונ םענענייא רעיא וצ ,טָאנ ןופ ערהע רעד

 *,טמאטש טייקנירעגנ רעיא ,רעה ךיא איו ,ןזנַאװ ןופ

 רעד טימ טרעהענסױא ררעה"כריק םעד ןופ דיר איד טָאה טָאכיק ןָאד

 ,עדנע וצ ןעוועג זיא רע סָאד ,ןעהעזענ םָאה רע סלַא .טיײקמַאזקרעמפיוא רעטסערג

 רימא :טגָאזענ ןַאד טָאה וא טכױעג ןיא טקוקעג גנַאל טײצ א םהיא רע טָאה

 סָאד ,ןהעטשרעפ וצ ןעבענ דיר ערעיַא טימ רימ טליוו רהיא ,ררעה רעלעדע ,טנייש

 ןטנייז רעכיב-רעטיר עלַא ןוא ,רעטיר עדנרעדנַאװ ןייק ןטווענ טינ לָאמנײק ןענייז סע

 ָךױא ;דנַאג סָאד ריפ גיצוננוא ןוא ןעטיז איד ריפ ךילרהעפענ ,טפשהנעניל ,שלאפ

 םא ןוא ,ןעביולנ וצ ייז רענרע ךָאנ ןוא ,ןעזעל וצ יז ןָאהטעג טכעלש בָאה ךיא סָאד
 -רעביא ךימ ןעמונעגרָאפ רימ בָאה ךיא סָאװ םעד טימ ,ןָאהטוצכָאנ יז ,ןטטסנרע

 יז ןיא טרעוו רעכלעוו ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ ףורעב ןערעווש םעד וצ ןעבענוצ

 ןופ סידאטַא ןא ןעוועג ןעו זיא סע סָאד ,רָאנָאז טנעקייל רהיא עי ,ןעבעירשיעב
 םישעמ איד טימ ,רעטיר ערעדנַא עלא איד ךיוא איו דנַאלנטכעירנ ןופ רעדָא ןעיללַאנ

 .טליפעגנָא ןענייז רעכיב עזיד עכלעוו ןופ
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 "בריק רעד טרעפטנעעג טָאה *,טנָאז רהיא איוו ױזַא טַארוקַא ןיימ ףךיא;

 ,ררעה
 סָאדװ ,טרערעג רעטייו טָאכיק ןָאד טָאה ?,טגָאזעג רעטייוו טָאה רהיא;

 טהערדרעפ רימ ןעבָאה ייז קייוו ,ןעדָאש ןעסיורג ַא ןָאהטענ רימ ןעבָאה רעכיב עזיד

 "ענ םונ טלָאװ ךיא סָאד ןוא ,גייטש עזיד ץץא טכַארבעג ךימ ןעבָאה ןוא ּפָאק םעד

 עכלעוו ,עקרעװ איד ךילמענ ,סערעדנַא סעּפע ןעזעל וצ ןוא ןרעסעב וצ ךימ ןָאהט

 ןוא גנורהעגעב רהעמ ןעּפעש ןעק ףךיא עכלעוו ןופ ןוא טײהרהַאװ רהעמ ןעטלַאהטנע

 *.גנוטלַאהרעטנוא

 ,ררעה"כריק רעד טגָאזעג טָאה "*,סע זיא ױזַא;

 טייקגידריווכיוה רעיא סָאד ,ךיא ןיפענ, ,טאביק ןָאד טגָאזעג טָאה ",ױזַא ןעווא

 ןַא ןרעטסעל וצ טנַאװעג טָאה רהיא לייוו ,רעטרעביוצרעפ ןוא רענענושמ רעד זיא
 ץנעטסיסקע ןייז וא ,טלעװ רעצנַאנ רעד ןופ טנַאקרענַא ױזַא זיא רעכלעוו ,ןעדרָא

 טייקגירעגג רעיא איוו ,ייז טנעקייל סָאװ ,רענינעירעד סָאד ,טניטעטשעב ױזַא זיא

 ןעמ ,טנָאז רהיא איו ,רהיא עכלעװ ,ףָארטש עבלעז איד טנטידרעפ ,ייז טנעקייל
 סידַאמַא זַא ,ןעדערנייַא ןעלעוו םענייא ,ךילקריוו ,רעכיּב עכלעזַא ןעזעל ריפ טנעידרעפ

 סָאװ ,רעטיר ערעדנַא עלַא טינ ךיוא ןוא טלעװ רעד ףױא ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא

 סָאד -- טליפעגנָא זיא עירָאטסיה איד עכלעוו ןופ ,רעייטנעבא ןעכוז ןעגנַאגעג ןענייז

 טלַאק טינ ןיא ןייֵא סָאד ,טינ טכייכ ןוז איד זַא ,ןעדערנייַא ןעלטוו םענייא .טסייה

 רעד ןיא שנעמ רעניטפנינרעפ רעכלעװ ,ררע רעד ףיוא םוא טינ טהעג ןעמ זַא ןוא
 -רהַאװ ןייק טינ רָאנ ךיז טניפעג סע זַא ,ןעדעררעביא ןוטדנַא םעד ןענעק טעװ טלעוו

 ןופ יאונ רעטיר םעד ןופ ןוא סעּפירָאלּפ ןיסעצנירּפ רעד ןופ עטכישענ רעד ןיא טייה

 ,עקביטנאמ ןופ קיוב רעד יב סַארבַארעיפ ןופ רעײטנעבַא םעד ןיא רעדָא ,אינָאגרוב

 יב רעוש ךיא ? ןעסיױרג םעד לדַאק ןופ ןעטייצ איד ןיא טריסאּפ טָאה סעכלעוו

 עזיד ןעו !נָאט רעלעה טצעי ןיא סע איװ רהַאװ זיא סָאד זַא ,םענעי ןוא ןעזיד

 ַא טלעוו רעד ןיא ןעוועג ןענייז סע סָאד רהַאװ טינ ךיוא זיא ,ןעניל ןטנייז ןעטכישענ

 ופ טײלילעדַא עסיױרג ףלעװצ ,גינעק רעשינַאיָארט ַא ,סעלליכַא ןַא ,רָאטקטה
 ןעניטנייה ייב ָּךָאנ טהעילפ רעבלעוו  ,דנַאלגנע ןופ רוהטרַא גינעק ַא ןוא ךיירקנארפ
 ןענאהטרעטנוא ענייז ןעכלעו ןוא (עָארק) עבַאר סלַא טלעדנַאװרעּפ םורעה גָאט

 ןעלעוו ףױא ךילדנע רימ טעװ ןעמ .עדנוטש עדעי ןוא נָאט ןערעי קירוצ ןעטרַאװרע
 םעד ןופ גניבזפױא רעד ןופ וא ָאניקצעמ ָאנירַאוג ןופ עטכישעג איד זַא ,ןעגַאז

 יא ןַאטסירט ןָאד ןופ ןעטכישעגניסעבקיל איד ןוא ;ןעניל א ךיוא זיא לַאירגנ ןענילייה

 הפ ןוא ַארבעניג ןיגינעק רעד ןופ עטכישעג איד ךיוא איװ ,ָאעסיא ןיגינעפ רער ןופ
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 ָאד ךָאנ ןענייז סע להָאװבָא ,עטנַאקטבנוא ןוא ענטטלַאהעב ןענייז עטָארַאצנַאל

 םאדאמ איד ןעהעזענ ןעבָאה יז סָאד ,טעמבכ ךָאנ ןעקנערעג עכלעװ ,ןענָאזרעּפ
 ןעינַאטירביסױרג ןיא ןירעקנירט"נייוו עטסערג איד ןעוועג זיא עכלעוו ,ַאנָאינַאטניװק

 ,טונ ךַאנ ךימ רעניארע ןיילַא ךיא סָאד ,גיטביר סיוועג ױזַא זיא סָאד ,(דנאלגנע)
 ןא ןהעז טנעלפ איז ןעו ,ןענָאז רימ וצ טנעלפ םייז ס'רעטָאפ ןופ עבָאב ןיימ איו

 טַארוקַא סיוא טהעז ,קעקינייא רעבעיל ןיימ ,עזידא : עמאד עטרעיילשרעפ גידנעטשנַא

 איז טָאה איז סָאד ,ךיא העטשרעפ ןופרעד ;ַאנַאינַאטניװק םַאדַאמ איו יוזא

 ןעק רעװ וא ,רליב רהיא ןהטז ץענרע טזומעג סנעטסגינעוו טָאה רעדָא ,טנעקעג

 זיא אנַאלַאנַאמ רענהעש רעד ןופ ןוא ן'רעטעפ ןופ עטכישטנ איד סָאר ,ןענעקייל

 סָאר זיוה"רהעוועג ןעבילנינעק םעד ןיא גָאט ןעגיטנייה זיב ךָאנ םזייוו ןעמ ןעוו ,רהַאװ

 ,ררעפ םענרעצליה םעד טרעינער טָאה רעטעּפ רעשידלעה רעד ןעכלעוו טימ ,קעקעלפ

 סָאװטע זיא סעכלעוו ,לעקעלפ ַא ,טפול איד ךרוד ןעטירעג טָאה רע ןעכלעוו ףיוא

 לעטָאז רעד טגנעה לעקעלפ םעד ןעבט? ןוא ,,ענָאװ א ןופ ?עסקייד א סלַא רעגנעל
 רעכלעוו ,ןרָאה ס'נַאדלָאר ךָאנ ןעמ טהעז סעלַאװסעצנָאר ןיא ןוא .ן'ַאקעיבַאב ןופ

 סָאד ,ןהעז וצ ךילטייד זיא ןופרעד .ץָאלקדנעקלַאב רעסיױרג ַא איו סיורנ ױזַא זיא
 ןוא רעטעּפ ַא ,ףיירקנַארפ ןופ טײל-לעדַא עסיורג ףלעווצ איד טריטסיסקע ןעבָאה סע

 ,טגָאז ןעמ איוו ,עכלעוו ,טרָאט ןעזיד ןופ רעטיר ערעדנַא ןוא דיצ א ,ַאנָאלַאנאמ ַא

 ,ןענעקייל ךיוא רימ ןעמ לָאז ,טינ ןעװ .רעײטנעבַא ןענוז וצ ןעננַאגעגסױרעה ןענייז

 זיא רעכלעוו ,רעטיר א ןעוועג זיא ָאלרעמ עד ןאוכ ָאנאיטסול רעשירלעה רעד סָאד

 טימ ןעגָאלשעג ןָאקסַאר טרָאטש רעד ןיא ךיז טָאה ןוא ַאינַאנרַאב ךָאנ ןעגנַאגעג

 ,רעטעּפ סעזָאמ ןעמָאנ םעד ןעגָארטעג טָאה רעכלעוו ,ינרַאב ןופ רעטיר ןעטמהירטב םעד .
 ןופ ,ןאטסעמער ןופ עקיבנע סעזָאמ טימ ַאעליסַאב טרָאטש רעד ןיא ךָאנרעד ןוא

 טימ טניורקעב ןוא רענעיז סלַא ןעגנַאגענסױרעה ןיא רע רעפּפמעק עדייב טכלעוו
 ןעבָאה סע עכלעוו ,ןעלעוד איד ןוא רעײטנעכַא איד בָא רימ טנעקייל רעדָא .ערהע

 וא אבראב ָארדעּפ טײלסדנַאל עגיהטומ ערעזנוא אינָאנרָאב ןיִא טכאמעגכרור
 עב ןעבָאה עכלעוו ,דצ ןעכילגעמ םעד ןופ םַאטש ךיא עכלעוו ןופ ,ַאדַאכיק ערעיטונ

 ָאדנַאנרעּפ ןָאד סָאד ,ךױא רימ טנָאז ,ָאלָאּפ ןאס ףַארנ םעד ןופ ןהיז איד טגעיז
 -ענ טינ טָאה ןוא דנַאלשטיײיד ןיא רעײטנעבַא ףױא ןעגנַאנעג טינ זיא ַארַאװעוג ןופ

 ךילדנע ,ךייררעטסע ןופ גָאצרעה םעד ופ זױה םעד ופ רעטיר ַא טימ טפּפמעק
 ןופ סענָאניק ןופ ָארעוס ןופ ןעלעיּפשיפּפמאק איד זַא ,ןענָאז ךיוא רימ רהיא טנעק

 עשינַאיליטסַאק איד טימ סעצלַאפ ןופ םיאול סעזָאמ ןופ ףּפמאק רעד ןוא ַאסַאּפ

 -- ,סעװָאטַאק ףיוא ןעלעיּפש ןעוועג רָאנ ןענייז ןאמצונ ןופ ָאלַאצנַאג ןָאד רעטיר
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 רעזנוא ןיא רעמיר עכילטסירק ןופ ןעטַאהט עטמהירעב ערעדנַא עלעיפ ךיוא ױזַא ןוא

 "עב ױזַא עלַא יז ןענייז ךָאד ןוא ; תונידמ עדמערפ ערעדנַא ןיא ןוא דנַאלרעטַאפ

 רעד ,ייז טנעקייל סָאװ רעד זַא ,לָאמ ַא ךָאנ גָאז ךיא סָאד ,רהַאװ ןוא טגיטטטש
 *!דנאטש'רעפ רָאָאה ןייק טינ טָאה

 שאמ-שימ ןעזיד ןערעה וצ טניוטשרע גינעוו םינ ןעוועג זיא ררעה"כריק רעד

 איוו ,ןחעז וצ ןוא ,טכַארבעגרָאפ טאה טאכיק ןָאד ןעכלעוו ,טײהרזַאװ ןוא ןעניל ןופ
 ררעטיר וצ תוכייש א טאהעג ןעבָאה עכלעװ ,ןעכָאז עלַא ןיא ןעוועג זיא רע רָאלק

 ,טרעפטנעענ םהיא רע טאה ??,טָאכיק ןָאד ררעה ,ןענעקייל טינ ןעק ךיא , ,טּפַאש

 טּפױהרעביא ,טכַארבעגרָאפ טאה רהיא סָאװ ,םעד ןופ רהַאװ זיא סעכנאמ סָאד,
 ףלעווצ איד זַא ,ןעבענוצ ךייא ליוו ךיא ,טפערטעב רעטיר עשינַאּפש איד סָאװ סָאד

 ךיא בױלנ רעבירעד רעבָא }טריטסיסקע ןעבָאה ךיירקנַארפ ןופ טײל-לעדַא עסיורג

 ףָאשיביצרע רעד עכלעוו ,ןעכַאז עלַא איד ןָאהטענּפױא ןעבָאה ייז סָאד ,טינ ךָאנ

 ועוװעג ןענייז סע סָאד ,זיא ףַאז רעד ןופ טייקניטכיר איד  .ייז ןופ טלהעצרע ןיּפרוט

 ריפ טכַאמענ ןוא טלהעווענסיוא ןעבָאה ךײרשנַארּפ ןופ ענינעק איד עכלעוו ,רעטיר

 גילעדַא ,ךינרהע ךיילג ןעװעג עלַא ןענייז ייז לייוו ,דנַאל ןופ טײללעדַא עטסערג איד
 טפַאדעג סנעטסגינעוו סע ייז ןעבָאה ,ןעוועג טינ סע ןטנייז יז ןעוו רעדָא ,ניהטומ ןוא

 ןופ ןעדרָא רעד גנָאטרוצדטניײה איוו ,ןעדױא ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ ןעבָאה עזיד  ,ןייז

 ןעזיד ןופ רעדעילנטימ איד סָאד ,טננַאלרעּפ ןעמ ןוא ,אוַארטַאלאק ןוא ַָאנַאיטנַאס

 סט איו עדַארג ,רעטיר ענילעדַא ןוא עגיהטומ ,עביגרחע רעטיױל ןייז ןעכָאז ןעדרָא

 סלָאמאד ןעמ טָאה ארַאטנַאקלא ןופ רעדָא ןַאוכ ןאס ןופ רעטיר {טנָאזענ טנייה טרעוו

 ענילעדא עביילג ףלעווצ לייוו ,טיילילעדא עטסערג ףלעווצ איד ןופ רעטיר טגָאזענ
 ןיא טינ טלעפייוצ שנעמ ןייק .,ןעדרָא ןעזיד וצ ןערָאװענ טלהעוורע ןענייז רעטיר

 יז בוא ;ָאיּפרַאק לעד ָאדרַאנרעב א ןוא דיצ א טריטסיסקע ןעבָאה סע סָאד ,םעד

 טלהטצרע ןעמ עכלעוו ,ןעטַאהט עסיורגנ איד ןָאהטענּפױא ךילקריוו עלַא רעבָא ןעבָאה

 טפערטעבנא סָאװ ,ןעלפייווצ וצ ָאד ךָאנ ,ביולנ ךיא איו ,זיא םעד ןיא -- יז ןופ

 ךיז טניפעג סעכלעוו ןוא ,טדערעג טאה טייקנידעגג רעײַא ןעכלעוו ןופ ,לעקעלּפ סָאד
 ךימ ךיא זומ ,ן'אקעיבַאב ןופ לעטָאז םעד ןעבעל ןױה-נעקיטנַא ןעכילנינעק םעד ןיא

 יצרוק ױזַא רעדָא טקישעגנוא ױזַא רעדעװטנע ןיב ךיא סָאד ,דניז ןיימ ףיוא ןייז חרומ

 סָאד סָאװ ,לעקעלפ סָאד טינ רעבָא לעטָאז םעד ןעהעזעג רָאנ באה ךיא סָאד ,גיטכיז

 "עב סע טאה רהיא איװ ,סױרג יוזַא ךָאד זיא סע לייוו ,ךיקהייצרעפנוא זיא

 *,ןעבעירש

 ןָאר טגָאעג טאה ',ןהעו ןעטרָאד סע ןעק ןעמ סָאד ,רעּכיז זיא ךָאד ןואפ
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 סע לָאז ביוטש רעד םוא ,רייש רענרעדעל ַא ןיא ןענעיל ןעטרָאד ףראד סע ,טָאכיק

 | * ,ןעברַאדרעמ טינ

 ירעפ ךיא רעּבָאק ;ררעה"כריק רעד טרעפטנעעג טאה *!ןייז סעלַא ןעק סָאד;

 ךיא זַא ,ןעגירקענ באה ךיא עכלעוו ,עהייוו"נעכריק רענילייה רעד יב ףייא רעכיז !

 סע זַא ,ןעמונעגנָא ,ךָאד .,ןעהעזעג ןעטרָאד סע באה ךיא סָאד ,טינ ךימ רטניארע

 "עג עלא ןעביולנ וצ ביוחמ טינ ץלַא רעבירעד ךאנ ךיא ןיב ,עי ןעטרָאד ךיז טניפעג

 סע'סידַאמַא ענערעישרעפ איד ןופ זנוא טלהעצרע ןעמ עגלעוו ,ןעטַאהט ןוא ןעטכיש

 ,ךילביולננוא רעבירעד זיא סע ןוא ;רעטיר רערעדנַא הנחמ רעסיורנ רעד ןופ ןוא
 ,טייקגידעננ רעיא איו ,ןַאמ רענידנעטשרעפ ןוא רענולק ,רעגידריוורהע ַאזַא סָאד

 עכלעוו ,ןעמייהטוד עכילרעכעל עלַא רהַאװ ריפ ןעטלאה וצ ;עקנַארטנ ץפיוא ןעמוק לָאז

 ,רעביבלרעטיר עגיניזנוא איר ןיא טניפענ ןעמ

=== 
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 אומעאנעט אטא בע

 י.י א א

 ,80 לעטיּפַאק
 ערעדגַא ןוא ,ןררעה"כויק םעד טימ טַאהעג טָאה טָאכיק ןָאד ןעכלעוו ,םײרטש-טרָאװ םעד ןופ

 | :ןעגנוריסַאּמ | |

 -טנעעג טָאה 1 סענהעש סעּפע ןעווענ טלָאװ סא
 "עג ןערטוו עכלעוו ,רעכיב,, ,טָאכיק ןָאד טרעפ

 טימ ןוא נינעק םעד ןופ סינביולרע רעד טימ טקורד

 ,רערעדעי עכלעוו ןוא רוזנעצ רטד ןופ גנומיטשוצ רעד

 "טינ ןוא טנרעלעג ,םירָא ןוא ךייר ,ןיילק ןוא םיורג

 ןופ עטייק עכלעוו ,ץרוק ,ןַאמלעדע ןוא רעױּפ ,טנרעעעג

 -עב ןוא ועגיננרעפ טיט ןעזעל גנַאר ןוא דנַאטש ןעדעי
 רעטיול ןייז ןעפרַאד ,ךיא גָאז ,רעכיב עזיד -- ,ןרעדנואוו

 םעד יז ןענָארט טיײצ רעניבלעז רעד וצ ןוא ,ןעניל

 םעד ןופ ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןופ זנוא ןעלהטצרע ייז ,טײהרהַאװ ןופ לעּפמעטש

 ,ןעטַאהט איר ןופ ןוא טרָא םעד ןופ ,רעטלא םעד ןופ ,עטדנַאװרעּפ ןופ ,דנַאלרעטַאּפ
 !טרהיפטנסױא נָאט ריפ גָאט וא טקנוּפ ריפ טקנּפ טָאה רעטיר ַאזַא עכלעוו

 סָאװ טבױלנ רָאנ ,ןעננורעטסעל עכלעזַא טינ טרער ,ררעה רעטונג ןיימ ,ךָאד טגייווש

 ןעמ סָאװ ,הטָאר ןעטסטב םעד ךֵאז רעזיד ןיא ְךייֵא בינ ךיא ןעד ; ךייא נָאז ךיא
 ןוא רעכיב איד טועל ָאט ,טינ ןעװ ,ןַאמ ןעכיירטסיינ ןוא ןענולק ַא ןעבענ רָאנ ןעק

 טנָאז ןעד :ןעּפַאשרעּפ ךייַא טעװ ןעזעל רעייז ןעגיננרעפ לעיפ איו ,ןחעז טעװ רהיא

 טרהיפעגרָאּפ טרעוו זנוא רַאפ איו ,ןהעז וצ סלַא ןעבענ סערענהעש סַאװטע ןעק ,וימ

 ןוא ןעכעירק רהיא ןיא איו ןוא טכָאק ןוא טדיז איז איו ,ךעּפ ןֹופ ערעיזָא עסיורג ַא
 סערדנַאטַאלַאס ,ןרעטָאנרעּפיּפ .,ןענגַאלש ןופ עגנעמ עבילדנענוא ןא םורעה ןעמיווש
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 ףיז טבייה גנילצולּפ וא !תויח עדכיוו ןוא עכילקערש ןעטרַא ערעדנַא דנעזיוט ןוא

 ,רעטיר אש ? םיירש עכלעוו ,עמיטש עדנעגנילק ַא ערעיזָא רעד ןופ ןעטימ ם'נופ ףיוא
 טסליו אוד ןעוו -- טסיב אוד רעװ ןייז טסגעמ ,ערעיזָא עזיד טסכַארטעב אוד סָאװ
 ,ןעמָארטשי עצרַאװש עזיד ןופ דנורנ ן'פיוא ןענרָאברעּפ טנעיל סָאװ ,ץַאש םעד ןעבַאה

 ןעטימ ןיא ןעפרַאװ ךיד ןוא ןעצרעה ןטניהטומ ןייד ןופ טייקטסטפ איד ןענייצ וטסכָאז

 טינ אוד טסיב ,ןָאהט טינ סָאד טסעוו אוד ןעוו ןעד ; ןעמָארטש עדנעגערב ערהיא ןופ
 ןעבעיז איד ךיז ןיא ןעטלאהטנע סע עכלעוו ,רטדנואוו ענעבַאהרע איד ןהעז וצ גידריוו

 ןעיד רעטנוא ןענרָאברעפ ןענעיק עכלעוו ,תופשכמ ןעבעיז איד ןופ רעסעקש
 ! םָארטש

 טינ רע טהענ ,עמיטש עכילרעטכריפ עזיד טרעהענ רעטיר רעד טָאה םיוסָא -
 ץוא ,טהעטש רע רעכלעוו ןיא ,רהאפעג איד ןיא גנידנעטכַארטעב טינ ןוא גידנעקנעדטב

 ןוא טָאג וצ גידנעדנעוו ךיז ןוא גוצנַא-רעצנַאּפ ןייז ךיז ןופ נידנעמהענבָארעה טינ וכיּפא

 טהעז רע רעדייא ןוא ,ערעיזָא עדנעכָאק איד ןיא בָארעה ךיז רע טזָאל ,עמַאד ןייז וצ

 עשיאעזילע איד וליפַא עכלעוו טימ ,רעדלעפ-נעמולב ףיוא ךיז רע טניפעג םורעה ךיז
 ָאד םהיא טנייש רערעטױק ןוא רערעלק .ןעכיילנרעפ טינ ךיז ןענעק רעדלעפ ענירג

 רענהעש ַא טניישרט ןעניוא ענייז רַאפ ,רָאלק רהעז טלהַארטש ןוז איד ןוא לעמיה רעד

 עניטפאהבעל רעייז סָאװ ,רעטעלב עטכידענ טימ רעמיױב טימ לופ ,קינרַאטסופ
 "נוא איד ןופ גנַאזעג רעכילריטַאנ ,רעפיז רעד דנערהעװ ,גיוא ןייז טריזװמַא טייקנירג

 - -טבידענ איד ןיא םורעה ןעגנירּפש עכלעוו ,ןעכגיופ עניברַאּפ"נעדעישרעפ ,עגילחעצ

 ענייז סָאװ ,עלעכייט ַא ךיז טנייצ ַאד ,רעױא ןייז ןעיירפרע ,ןענייווצ ענעטכָאלפענ
 רעביא געװַא ןעסעילפ ןיא ,לַאטסירק ןעניסילפ וצ ףילנהע ןענייז ןעללעוו עלהיק

 טנעקעג טלָאװ ןעמ עכלעוו ,ךאלדנייטש עסייוו איד רעביא ןוא דמַאז םעניײּפ םעד

 "טסניק א רע טהעז טרָאד ,לרעּפ עטכע ןוא בױטשידלָאג ןעטניניירעג ריפ ןעטלאה

 לעסיב ַא ;רָאמרַאמ ןעסייוו רהעז ןופ ןוא סעפסַאי ןעטרילָאק ןופ ןאטנָאפ זעכיל

 יכעשומ עניילק איד ןעכלעוו ןיא ,קַאמשעג ןרעטסָארּפ ןיא ןרעצנא ןַא רע טהעז רעטייוו
 רעביא ענייא ןענעיק סעקַאמילפ ןופ ךאלטדייש עטהערדעג עלענ-סיײװ טימ ןעלַאש
 עטכאמענכָאנ ןוא לָאטסירק ןעדנעטכייל רעקיטש טימ טשימעגרעטנוא ערעדנא איד
 יוזא ,ןערָאלָאק ענטדעישרעפ ןופ טײברַא ןַא ןעמַאזוצ ןעלעטש עכלעוו ,ןעדנַארַאמס

 -רעביא וצ איז כָאמ סעזיד טנייש ,רוטַאנ איד ךָאנ טכַאמ עכלעוו ,טסנוק איד סָאד |
 | .ןעפערט

 ,ץאלַאּפ ןעניטכערּפ ַא רעדָא סָאלש סענהעש א גנילצולפ רע טהעזרעד טצעיא
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 ענייז ,ןעטנעמעיד ןופ ןעשטנערַאּפ ענייז ,דלָאנ ןעויסַאמ ןופ זיא רעױמ ןייז סָאװ

 להָאװבָא ,סָאד ,רוטקעטיכרַא רערַאּברעדנואװ אזא ןופ ץרוק ,ןעהטניצַאיה ןופ ןרעיוהט

 ,ןעטנעמעיד סלַא ךאז ערעכַאפנייא ןייק זיא ,טכַאמעג זיא רע ןעכלעוו ןופ ,ףָאטש רעד

 רעד ןופ טסנוק איד זיא ,ןעדנַארַאמס ןוא דלָאג ,לרעּפ ,ןעניבור ,רענייטש-לעקנופהאק

 רעמהענעגנַא ךילדנענוא ךָאנ רעבָא ,ףָאטש רעד סלַא הטרעוו רהעמ לעיפ טײברַא
 איד ופ הנתמ א סָאלש ןופ ןעמוקסיורעה טהעז רע ןעוו ,טשאררעּביא רע טרעה

 טינ טלָאװ סע סָאד ,טעדיילקענ ןהעש ןוא גיטכערּפ ױזַא טלַא ,,ןעיורפגנוי .עטסנהעש

 ןרערליש סעלַא טלָאװעג ךייא טלָאװ ךיא ןעוו ,ןעביירשעב םעד וצ עדנע ןייק ןעמונעג

 איד ןייז וצ טנייש עבלעװ ,עגינעי איד .,ועטכישעג-רעטיר איד ןיא טריסַאּפ סע איו

 רעכלעוו ,רעטיר ןעטסיירד םעד דנַאה ן'רַאפ ןָא ןאד טמהענ ,ייז ןופ עטסמהענרָאפ
 םהיא טרהיפ ןוא ,ערעיזָא ענידרעייפ איד ןיא ןעפרָאװעננײרעה טרעמיקעבנוא ךיז טאה

 ןעטרָאד םהיא טזָאל ,סָאלש סָאד רעדָא ץאלַאּפ םעד ןיא טרָאװ ןייק גידנעדער םינ

 םהיא טעדָאב א ,טאהעג םהיא טאה עמַאמ ןייז איו ,טעקַאנ ױזַא ןָאהטסױא ךיז

 ָא םהיא טוהט ןוא ןעבלאז ענידעקעמש טימ םהיא טרעייש ,רעסַאװ ןעכילבעל ןיא

 ןַאד ;תיחיר עכילרעה טיס טקעמש רעכלעװ ,ףָאטש ןעטסנייפ םעד ןופ דמעה ַא

 ינַאמ ַא ןעלסקא איד ףיוא ףיורעה םהיא טפרַאװ ןוא יורפגנוי עטייווצ ַא ךיז טזייוועב

 רעדָא ,טדָאטש ַא הטרעװ סנעטסנינעוו זיא ,טרעכיזרעפ ןעמ איו ,רעכלעוו ,לעט

 איו ,זנא טלהעצרע ןעמ ןעװ סלא סערעכילרעה ךָאנ ןעבעג סע ןעק !רהעמ ךָאנ

 טניפענ רע יא ,;ַאַאז ַא ןיא טרהיפענ ןעגנוטיירעברָאפ עזיד עלא ךָאנ טרעו רע

 -ֵבָא טינ ןופרעד ףיז ןטק רע סָאד ,קַאמצעג ןוא גיטכערּפ יוזא טיירנעג שייט םעד

 רסיורעה זיא סָאװ ,רעסַאװ דנעה איד ףיוא ןַאד םהיא טסעיג ןעמ ןעוו ןוא !ןרעדנואוו

 טזָאל ןעמ ןעו ןוא ! ןעמולב ענידעקעמש ןוא ַארבמַא ןופ רעטיוג ןערָאװעג ןעגיוצעג

 עבלעוו ,ןעיורפגנוי עלַא איו ןוא = ! ןייב-נעפלע ןופ לחוטש ַא ףױא ןעצעז ךיז םהיא

 "רער םהיא ןערעװ סע !ןענעידעב וצ םהיא ךיז ןעלייאעב ,ליטש גידריווקרעמ ןענייז

 וצ טינ טיטעּפָא ןייז טול סייוו רע סָאד ,ןעזיפש עקַאמשעג ןוא טלעיפ יוזא טננַאל
 איד זיא ךילרעה איו ןוא ,דנאה ןייז ןעקערטשסיוא רעהירפ לָאז רע יז ןופ רעכלעוו

 טלעיּפש סָאד רעװ גידנעסיוו טינ ,ןעסע םעד ןופ טייצ רעד ןיא טרעה רע עכלעוו ,קיזומ

 טנהעל רעטיר רעד ןעו וא !טמוק סָאד ןענַאװ ןופ גידנעהעז טינ ןוא םהיא רַאפ

 טריסאּפ סָאד איו ,טכייללעיפ זיא ןוא ןעסע ן'כָאנ להוטש ןייז ןיא קירוצ ליופ ךינ
 ריהט רעד וצ וצ גנילצולּפ טהענ ,רענהייצ איד ןעכעטש טימ טגיטפעשעב ,ךילנהעוועג
 ;ענירביא עלַא איד טלַא רענהעש .ךָאנ זיא עכלעוו ,יורפננוי רעדנַא ןַא לַאאז םעד ןופ

 סָאװ ,ןעלהעצרע וצ ןָא םהיא טביוה ןוא רעטיר םער ןופ טייז רעד ייב ךיז טצעז איז
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 טרעדנוה ןוא ןערָאװענ טרעניוצרעפ ןירעד זיא איז איו ןוא סָאלש ַא ריפ זיא סָאד

 "עב טימ רעזעל עניטפניקוצ איד ץא רעטיר םעד ןעליפרע עכלעו ,ןעכאז ערעדנא
 רעבָא ןרעטײװ ןהענ טינ דנַאטשנענענ ןעזיד רעביא כיו ףיא {ננורעדנוָאוו

 ןופ עטכישענ איד סָאד ,גונענ ןעמ טהעז ןערָאװעג טנָאזעג ןיוש זיא סָאװ םעד ןופ

 א טנַאסערעטניא זיא ,ףױא רָאנ איז טנָאלש ןעמ ואוו ,רעטיר ןעדנרעדנַאװ ַא

 "עד ךימ ןעפ טייקגידעננ רעיײַא ,טניוטשרע םהיא טכַאמ ןוא רעזעל םעד טריזומַא
 טעוװ רהיא ןוא רעכיב עזיד טזעל ,לָאמ ַא ךָאנ סע נָאז ךיא ,טזעל : ןעביולג רעביר

 ,הטימטנ רעייַא ןרעסעברעפ ןוא ןעזייּפַאק עזיד ןעביירטרעפ ךייַא ןעלעוו יז איוו ,ןהעז
 ,ןרעביזרעפ סנעטסנינעוו ןעק טייז ןיימ ןופ ךיא ,ןעטסענ םוצ טינ ןייז לָאז סע ןעוו
 ןערָאװעג ָךיא ןיב ,רעטיר רעדנרעדנַאװ ַא ןיב ךיא סָאװ ןָא טייצ רעד ןפ ,ךיא סָאד
 ןוא ניהטומ"כייוו ,טסיירד ,טעטיועג"טונ ,ניהטומסיורג ,ךילּפעה ,גיבעניירפ ,ניהטימ

 א } ןעגנורעביוצרעפ ןוא ןעננורעקרעקנייא ,ןעקילגנוא ןעסַאלעג נָארטרע ןוא גידלודעג

 טרַאּפשעגנײרעה רַאנ ַא איװ טייצ רעצרוק ַא רַאפ טסרט ךימ טָאה ןעמ להָאװבָא

 ןיימ הא גידעננ ןייז ריפ טעװ לעמיה דעד ןעוו סָאד ,ךַאד ךיא ףָאה ,נייטש א ןיא

 וצ געט ענינעוו ןיא םרָא ןיימ ןופ טּפַארק איד ךרוד ןענענ ןייז טינ רימ טעװ לזמ

 "ירפ ןיימ ןעזייוו ןענעק ןעדעי ןאד ךיא לעװ ,הנידס א סעּפע ןופ נינעק ןערעװ

 ןיא רעמירָא רעד ,רועה ןיימ דילקריוו ןעד ,ץרעה סעראבקנאד ןיימ ןוא טייקניבענ

 עזיד לָאז רע ןעװ וליפא ,ןעזייוועב וצ טייקניבעניירפ ןייז ןעצעמיא דנַאטש ןיא טינ

 -עב עכלעו ,טייקראבקנאד איד ןוא ,עפוטש רעטסכעה רטד ףיוא ןעציזעב רוטַאנ
 טשינרָאנ זיא הנומא איוו טארוקא ,ךַאז עטרױט ַא זיא ,ןעלעוו ןיא רָאנ טהעטש

 ןטבענ רימ טעװ לזמ סָאד ןעו ,ןעיירפ רעבירעד ךימ לעװ ךיא ,םיבוט םישעמ ןהָא

 םעד טימ ץרעה ןייט ןעגייצ ןענעק לָאז ךיא סָאד ,ןעבייהרע וצ ךימ טייהנעגעלעג ַא
 ָאשטנַאס ןעמירָא םעד טּפױהרעּביא ,דניירפ עניימ וצ סעטוג ןָאהט לעװ ךיא סָאװ

 רעד ןיא ןעשנעמ עטסעב איד ןופ רענייא זיא רעכלעװ ,רענערטײדליש ןיימ ,אצנַאּפ

 . םהיא בָאה ךיא איו ,טּפַאשּפַארג א ןעבענעג סיווענ םהיא טלָאװ ךיא ןוא ;טלעװ

 "גיהעפ ןייז ןענעוו לטפייווצ ןיא לעסיב א ןיב ךיא להָאװבא ,ןעכָארּפשרעּפ גנַאל ןיוש

 | | *,הנידמ ןייז ןערעינער וצ טייק

 ,טרעהענ בלַאה ןררעה ןייז ןופ רעטרעוו עטצט? איד טָאה רעכלעוו ,ָאשטנַאס)
 וצ רימ ,טָאכיק ןָאד ררעה ,ריפאד רָאנ רהיא טגרָאז, ?טנָאזענ דניװשעג טָאה

 עכלעוו ףיוא ןוא ןעכָארּפשרעּפ טּפָא יוזא רימ טָאה רהיא עעלעוו ,טפַאשּפַארג א ןעבענ
 איד ןעלהעפ טינ טעוװ רימ זַא ,ןהעז טעװ רהיא ןוא ,טראווענ גנַאל ױזַא בָאה ךיא

 ,ןערעיגער וצ איז טייקניהעפ
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 ,טנָאזעג רעטיייו ָאשטנַאס טָאה ?!ױזַא ןייז טינ לָאז סָאד וליפא ןעוו ןוא;
 איד ןופ ןעמהענ עבלעו ,ןעשנעמ גונעג ָאד ןעניז סע סָאד ,טרעהענ ךיא בָאה;

 עזיד ;עמוס עסיוועג א ךילרהעי ייז ןעלהָאצ ןוא טכָאּפ ןיא! רעדנעל איד ןעררעה

 סױא ךילכַאמעג טהעיצ ררעה רעד ןוא גורעינער איד ייז טָאטשנָא ןַאד ןעגרָאזעב

 ערעטייוו םוש ןהָא רָאג תוסנכה איד גיטסול טרהעצרעפ ןוא שיט ן'רעטנוא סיפ ענייז

 םעד לעװ ןוא ןעלדנַאה גנַאל טינ לעװ ךיא ,ןָאהט ךיוא ךיא לעװ ױזַא עדַארג .גרָאז

 ַא איו תוסנכח עניימ ןופ ןעבעל ןוא טכַאּפ ןיא ןעבענגעווא סעלַא ןעטסעב ןעטסרע

 "כיו סע איו ןהענ ןעגעוו טניימ ןופ טע לָאז { טסריפ
 טכער ןיוש זיאא ,ררעה"כריק רעד טנַאזעג טָאה ?,ָאשטנַאס דניירפ ,סָאד;

 -צעזענ איד רעבָא טפערטעבנַא סָאװ ;תוסנכה איד ןופ ןערהעצרעפ םעד טימ

 ויהטיונ זיא וצרעד ןוא ןיילַא דנַאל םעד ןופ ררעה םעד וצ סָאד טרעהעג ,גנוטלַאװרעּפ

 ןעכַאז"דנורג איד ןעוו ןעד ,ןעליוו רעטונג ַא טּפױהרעביא ,טייקגיהעפ ןוא דנַאטשרעפ

 םורַאד .ןעמוקסיורעה טינ סטוג ןייק ןעקעווצ ןוא ןעלטימ איד ןופ ןעק ,טינ ןעגיױט

 "רעפ רע איוו טונ ױזַא ןעבע ןעמוד םעד ןופ ןעליוו ןעטונ םעד טָאנ טציטשרעטנוא

 *,ןענולק םעד ןופ ןענַאלּפ עזעב איד טעטכינ

 טרעפטנעעג טָאה ?,תוריקח עפעיט עכלעזַא ףיוא טינ ףימ העטשרעפ ךיא,

 ןעלעװ תונידמ איד קרַאטש ױזַא טלָאװ ךיא סָאד ,רָאנ סייוװ ךיא; ;ָאשטנַאס
 ךיא ןעד ןערעינער וצ ןהעטשרעפ יז טלָאװ ךיא איו ,דנעה עניימ ןיא ןעבָאה

 ,רעטסעב רעד איו טוג יוזא ףונ ַא ןוא ,רערעדנַא ןַא איוו המשנ ַא טונ ױזַא בָאה

 רעדעי איוו גינעק רעטוג ַאזַא עדַארג ןייז דנַאל ןיימ ןיא רעבירעד לעװ ךיא ןוא

 ךיא סָאװ ןָאהט ךיא טלָאװ ,ןערעװ סע לָאז ךיא ןעוו ןוא } הנידמ ןייז ןיא רערעדנַא

 ןהעג סעֶלַא טלָאװ ,ןעלעוו לָאז ְךיִא סָאװ ןָאהט טלָאװ ךיא ןעוו ןוא ; ןעלעוו טלָאװ

 ןוא ; ןעדעירפוצ ןייז ךיא טגָאװ ,ןיז ןיימ ךָאנ ןהענ טלָאװ סע ןעוו ןוא ;ןיז ןיימ ךָאנ
 ןעװ ןוא ;ןעשניוו ןעפרַאד טינ רהעמ ךיז ךיא טלָאװ ,ןעדעיפוצ ןייז לָאז ךיא ןעוו
 רעהַא ָאולא ,ןָאהטעגבָא ןייז סעלַא טלָאװ ,ןעשניוו וצ ןעבַאה טינ רהעמ ךיז לָאז ךיא

 רעד טנָאזענ טָאה ,רעדעיװ ךיז ןעהעז רימ זיב דנוזעג טייז ןוא ,טּפַאשּפַארג איד רָאנ
 *,ןרעדנַא םוצ רעדנילב

 -בריק רעד טנָאזעג טָאה ?,ָאשטנַאס ,טכעלש ױזַא טינ זיא עיפָאזָאליפ רעיא,

 םעד רעביא ןעגָאז סעּפע ךָאנ ךיז טזָאל ,םעד ףױא גידנעקוק טינ ,ךָאד, ;ררעה
 ".ןעטפַאשפַארג איד ןופ ןינע

 יַאד רעטייוו ןעק ןעמ סָאװ, ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעענ טָאה ",טינ סייוו ךיא;

 סי סי 6 עבלעוו ,ןטלעיּפשייב ענעדעישרעפ עלעיפ איד ןָא רָאנ ךימ טּכַאה ףיא ,ןענָאז רעביר
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 עכלעוו ,ףורעב ןיימ ןופ רעטיר איד ןופ ןענניירב טנעקענ לאפ ןטזיד ריפ טלָאװ ךיא

 -רליש ערעייז ןופ עטסנעיד עטנעכייצענסױא ןוא עיירט איד גידנענעקרענַא ןעבָאה
 ןופ רעשרעה עצנַאג איד ריפ טכַאמענ יז ןוא ןעדַאנג טימ ןעטָאשעב יז רענערט

 ערעייז ןעבָאה עכלעװ ,עכלעזַא ןעוועג רַאגָאז ןטנייז סע ,עי { ןעלזניא ןוא טדעטש
 וצ רעבָא ,טנינעק ריפ טכַאמענ יז ןעבָאה יז סָאד ,ךיוה ױזַא טצעשענ עטסנעיד

 רעטבױלעג"כױהירעלַא ןוא ,רעסיורג רעד ןטװ ,ןעדנעוורעפ טייצ קעיפ ךיא לָאז סָאװ

 רעגערט"דליש ןייז טָאה רע ןעד ,לעיּפשײב סענעבאהרע ַאזַא זיא ןעיללאנ ןופ סידַאמַא

 ןימ םוא ,ףױא ךיא ןעק ױזַא א ;לעזניא רעטסעפ רעד ןופ ףַארג םוצ טכַאמענ

 ןופ רענייא זיא רע לייוו ,ףַארג א ריפ ןעכַאמ ן'ָאשטנאס ןיימ ,ןעגיהורעב וצ ןעסיוועג

 -רעפ ןעװ טָאה רעטיר רעדנרעדנַאװ ַא סָאװ ,רעגערטידליש עטסעב איד

 = ,טנָאמ

 ןעו -- ןיזנוא ןענופ"ניז םעד רעביא טרעדנואוועג ךיז טָאה ררעה"-כריק רעד

 ,ועבעגעגסיורעה טָאה טָאכיק ןָאד ןעכלעוו -- ןיז ןטבָאה טּפױהרעביא ןעק ןיזנוא

 םעד ןופ רעטיר םעד טלָאמענסױא טָאה רע עכלעוו טימ ,טייקטקישענ איד רעביא

 עטכארטעגסיוא איד ןעכלעוו ,קורדנייַא ןעפעיט םעד רעביא ,םָארטש ןענידנענערב

 -מוד איד רעביא ךילדנע ןוא טכַאמעג םהיא ףױא ןעבָאה רעכיב ענייז ןופ ןעטכישעג

 ,טפַאשפארג איד ףױא טרַאװענ טָאה ָאשטנַאס עכלעוו טימ ,טפַאשנעדייל ןוא טייה

 ןענייז קילבנעגױא ןעזיד ןיא ,ןעכַארּפשרעּפ טַאהעג םהיא טָאה ררעה ןייז עכלעוו

 יָארּפ םעד טכַארבעג ןעבָאה עכלעוו ,עטנעידעב ס'ררעה"כריק םעד קירוצ ןעמוקעג

 ןאוויד ַא טיירּפשרעפ ןעבָאה יז איו םעדכאנ וא ;עמשטערק רעד ןופ ?עזעיטנַאיװ

 -רעדפינַא טפַאשלעזעג איד ךיז טָאה ,ןעסע וצ ףיורעד םוא ,זָארג םענירגנ ן'רעביא

 רעד םוא ,גָאטטימ ןעסענעג ןעבָאה ןוא רעמיוב ענינייא ןופ ןעטָאש םעד ןיא טגעלענ
 ,ערעיהט ענייז ןרעטיפ וצ טייצ איד ןעצונעב ןענעק לָאז רעביירט-נעפקָא

 שיורעג סעקרַאטש ַא טרעהעג גנילצולּפ יז ןעבָאה ןעסע ןופ טייצ רעד ןיַא

 ןעטבידעג א ןיא ןערעה טזָאלעג ךיז ןעבָאה עכלעוו ,לעקעלנ ַא ןופ יירעגנילק ַא ןוא
 ןופ ןעננורּפשעגסױרעה זיא קילבנעגױא ןעניבלעז םעד ןיא ןוא ,ייז ןעבעל קינרַאטסוק

 זיא סע רעבלעוו ךָאנ ,נעיצ עטקעלפעג ןיורב ןוא סייוו ,ץרַאװש ,ענהעש ַא קינרַאטסוק

 איז ןוא ןעפיוק ןיא ןעטלַאהוצפיוא איז םוא ,ןעפורעג איז ןוא ךוטסַאּפ ַא ןעפָאלעגכָאנ

 טינ סערש ןופ רעבָא טָאה געיצ עדנטפװק איד ,עדַאטס רעד וצ ןערהעקוצקירוצ
 ייב ,טפַאשלעזעג רעד וצ ןעמוקעג זיא איז זיב ,ןעפיול וצ םהיא ןופ טרעהעגפיוא

 רעטנוא ןייז וצ ןעמוקענ יז וצ טלָאװ איז איו ױזַא ,ןחעטש ןעבעילבענ זיא איז רעבלטוו

 רענרעה איד ייב ןעמונעג איז טָאה ,רהיא ךָאנ ןעמוקעג זיא ךוטסַאּפ רעד ,ץוש רעיײז



 863 | ,1 ךוב .טָאכיק ןָאד ןופ עטבישעג :

 ענייז ןענַאטשרעּפ טלָאװ איז איו ױזַא ,ןעדער וצ רהיא וצ ןעבױהעגנָא טָאה ןוא

 איד רימ וטספױל םורָאװ !סינטפעשעב עטקעלפעג עמוד אוד ךַא, :רעטרעװ

 ,ןעפָארשרע ךיד טָאה ףלָאװ רעכלעוו ? סופ ןענידעקניה ןייד טימ םורעה טייצ עטצעל

 ,ןעטיידעב רָאנ ןעק סָאד ? גנילבעיל ןיימ ,ןעטיידעב סָאד לָאז סָאװ ?דניק ןיימ

 לעװײט םוצ !הור ןייק טינ ץענרע ןיא טסניפעג אוד ןוא הבקנ ַא טסיב אוד סָאד

 ךיד רהעק !{ְךָאנ טסוהט אוד עכלעװ ,איד עגַא לעווייט םוצ ןוא ןעזירּפאק ענייד

 ןיא ןעטסעב םַא טינ זיא ריד וליפא ןעװ ןעד ,קירוצ םוא ךיד רהעק ,עלערַאנ ,םוא

 ; ןעטסרעכיז םַא ךָאד ןעטרָאד אוד טסיב ,רעטסעווש ענייד ייב רעדָא לַאטש םעד
 ,רליוו ױזַא ןערהיפפיוא ךיז ןירערהיפ רעייז ןייז וצ טָאטשנָא טסלָאז אוד ןעוו רעבָא
 *ל ערעדנַא איד ןופ ןעטרַאוװרע ןיוש ךיא ןעק סָאװ

 ,ןענינגרעפ לעיפ טכַאמטנ רערעהוצ ענייז ןעבָאה ךוטסאּפ םעד ןופ דיר איד
 וצ טנָאזעג רע טָאה ",דניירפ ןיימ ,הורוצ טזָאל,, .ןררעה"כריק םעד טּפױהרעּביא

 ןיא ןערהיפוצנעוַא נעיצ רעייַא ױזַא טינ טלייֵא ןוא טינ רָאנ ךייא טרעגרע, ; םהיא

 ןעכילריטַאנ רהיא ךָאד איז זומ ,טגָאז רהיא איו ,הבקנ א זיא איז איו ױזַא ןעד ,לאטש

 טמהענ ,טכיװ רהיא לטיפ איו ןופרער ןעטלַאהקירוצ איז טנעמ רהיא ,ןהעגכָאנ בעירט

 נעיצ רעייַא ןוא ןעליטש ךיז לָאז ןרָאצ רעיא םוא וצ טקנירט ןוא ןעסיב ןעזיד רעבעיל

 ץיּבש ן'טימ טגנַאלרעד םהיא רע טָאה רעטרעוו עזיד טימ *?,ןעהורסיוא ךיז לָאז

 .קילָארק ןעטלַאק ַא ןופ ךאלסיפ איד רעסעמ

 טָאה ,ןעקנורטעג וצרעד טָאה ,קנַאד טימ ןעמונעגנָא סָאד טָאה ךוטסַאּפ רטד

 ,ןעררעה עניימ ,ןָאהט דייל רימ טלָאװ סע, 1 טנָאזענ טָאה ןוא טצעזענגעװַא גיהור ךיז

 -עב רעזיד טימ בָאה ךיא לייו ראפרעד ,רַאנ ַא ריפ ןעטלַאה ךימ טלָאז רהיא ןעוו

 עכלעוו ,רעטרעוו איד רעכָא ;לכשדלעב א וצ טדטר ןעמ איוו ױזַא טדערעג סינעפעש

 ,ןיז םענעטלַאהעב ןעסיוועג ַא ןהֶָא טינ ן'תמא ןיא ןענייז ,טגָאזעג רהיא וצ בָאה ךיא

 ךיא סָאד ,םוד ױזַא טינ ןיּב ךיא רטבָא ,רעױּפ ַא איו רהעמ טינ ,תמא ,ןיב ךיא

 *".תויח ןוא ןעשנעמ טיט ןהענמוא ףרָאד ןעמ איו ,ןעסיוו טינ לָאז

 סייוו ךיא ןעד, ;רעכילטסייג רעד טרעפטנעעג טָאה "!,ןרענ ךיא ביולנ סָאד,

 איד ןיא ךױא ןוא ןעטעָאּפ ןעמ טניפעג רעדלעוו איד ןיא ךיוא סָאד ,עקיטקַארּפ ןופ

 *.ןעפָאזָאליפ ןעמ טניפעג ךאלזייה עשכוטסַאּפ
 רהיא טנעק, ,ךוטסַאּפ רעד טרעּפטנעענ טָאה *,ררעה ןיימ ,סנעטסנינעוו,

 ןופ ךייא םוא ןוא ;  ןעדָאװענ גוקק תורצ ךרוד ןענייז עכלעוו ,עטייל ןעניפעג ינוא ייּב
 ןעמהעננָא ןענעק איז טלָאז רהיא זַא ,ןעכַאמ ןוא ןעגייצרעביא וצ טײהרהַאװ רעזיד
 רענעטעבעגנוא ןא איו רָאפ ךייַא םוק ןיא להָאװבָא ,ךייא ךיא לעװ ,דנעה איד טימ
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 עצרוק ַא ףיוא רימ טעװ רהיא ןוא גילייװגנַאל ןייז טינ ךייַא טעװ סע ועװ -- טסַאנ

 .עבלעו ,עטבישעג ערהַאװ ַא ןעלהעצרע -- טייקמאזקרעממיוא רעייֵא ןעקנעש טייצ

 ןםױא ןעזעיװעגנָא טָאה רע = ןררעה ןעזיד ופ רעטרעװ איד ןעניטעטשעב טעװ

 *,רעטרעוו עניימ ךיוא ןוא -- ןעכילטסייג

 טָאה לאפ רעזיד .סָאד, ,טָאכיק ןָאד טנָאזעג טָאה *!ןייֵא העז ךיא איו יוזא;
 - ןיימ ןופ ךייַא ךיא לעװ ,רניירפ ןיימ ,גנוריסַאּפ רעכילרעטיר ַא ןופ תיצמת ַא ךיז ןיא
 ןענייז ייז לייוו ,ןָאהט ךיוא ןעררעה עלא עזיד ןעלעוו סָאד ןוא ןערעהסיוא ןרעג טייז
 "רעפ ןטפַאשרעפ עכלעו ,ןעטבישעג ןופ רעֿבָאהבעיק ןוא רענעמ ענידנעטשרעפ רהעז
 רעיא זַא ,טינ לעפייוצ ךיא ןוא ;ןעגינגרעפ ןוא גנוטלַאהרעטנוא ,גנורעדנואוו
 ןערעה רימ ,דניירפ ,ןעלהעצרע וצ ןָא ולא טבייה ,טרַא ַאזַא ןופ ןייז טעװ עטכישענ
 "הצ עלַא

 ךיא ;ָאשטנַאס טנָאזענ טָאה "?,לקכ ןופ ןעמהענסיורעה רהיא  טלָא ךימ,
 ןענָאמ ןיימ ןענרָאזרעּפ לעװ ךיא ואוו ,ךייט םעד ייב טעטשַאּפ ןעזיד טימ ךימ ץעו
 ,טנַאזעג טָאה טָאביק ןָאד ררעה ןיימ איו טרעהעג בָאה ךיא ןעד ; געט יירד ףױא

 איד רָאנ טָאה רע ןעוו ,ןעסע זומ רעטיר ןעדנרעדנַאװ ַא ןופ רענערט"דליש רעד סָאד
 ןייז רע ןעק טייצ רעדנַא ןא ןיא ּכײװ ,ןהענ טינ רהעמ ןיוש !עק סע זיב ,טייהנעגעלעג
 רערעיװ ןעטרָאד ןופ ךיז לָאז רע סָאד ,דלַאװ ןעטכידעג ַא ןיא ףטיט ױזַא ןטכָארקרעפ
 -נָא ךיז ןטבָאה טינ ןַאד לָאז שנעמ ַא ןעוו וא ;נעט סקעז ןיא ןעניפענסיורעה טינ
 ױזַא ךיז רע ןעק ,קַאז"עזייר ןייז טנרָאזעב טונ ןעבָאה טינ לָאז רע רעדָא ןעסענעג
 יקַאט טריסַאּפ סָאד סָאװ -- עימומ ענעקורט ַא ןערעװ לָאז רע סָאד ,ןעידעצבָא

 *,טפָא

 - אור ןיהואוו הענ, } טָאכיק ןָאד טנָאזעג טָאה *,ָאשטנַאס ,טכער טסָאה אוד,
 טינ טלהעפ רימ ןוא טַאז ןיוש ןיב ךיא .טסנעק אוד איו לעיפ ױזַא סע ןוא טסליוו

 ןיא ןעניפענ וצ פָאה ךיא עבלעװ ,טסייג ןיימ ריפ גנורהַאנ לעסיב ַא רעסיוא ךַאז ןייק

 *.ןעשנעמ ןעטונ ןעזיד ןופ ננולצרע רעד

 ןוא ררעה"כריק רעד טגָאזענ טָאה ?,ךיוא סע ןעטרַאװרע ערעדנַא רימ ןוא,

 ןייז ןעלחעצרע וצ ןעגנַאפנָא דלַאב לָאז רע זַא ,ךוטסַאּפ כעד ןעטעבעג ךיילג טָאה

 רהיא טָאה ,רענרעה איד ייב געיצ ןייז ןעמונטנ ןַאד טָאה ךוטסאּפ רעד ,עטכישענ
 ; טגָאזטנ טָאה ןוא ןעקור םעד ףױא דנַאה רעד טימ ּפַאלק א ןעבענעג לָאמ רָאָאּפ ַא

 טייצ ךָאק ןעבָאה רימ ,סינעפעשעב עטקעלפענ ,רימ ןעבעל ָאד רעדעינַא ךיד געל,

 *.ּלַאטשדנענעיצ רעזנוא ןיא ןערהעסוצקירוצ זנוא גונעג
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 - ריי ראשצאשאפאאג = +

 ןעד ,רייר ענייז ןענַאטשרעּפ טלָאװ איז איו יוזא ןעהעזעגסיױא טָאה נעיצ איד

 רעד טימ ךיז איז טָאה ,טצעזענרעדעינא ךיז טָאה ררעה רהיא איו דלַאב יוזא

 טביזעג ןיא טקוקענ םהיא טָאה ןוא טגעלעגרעדעינַא םהיא ןעבעל טייקניהור רעטסערג

 איז סָאד ,ןהעטשרעפ וצ ןעבעג טלָאװעג םעד טימ םהיא טלָאװ איז איוו ױזַא .,ןיירעה

 "נעגעיצ רעד ,ךוטסַאּפ"נענעיצ םעד ןופ עטכישענ רעד וצ ןערעהוצ ךיז ךיוא ליוו

 | { ױזַא ןטביוהעגנָא עטכישעג ןייז ןאד טָאה ךוטסַאּפ
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 ,81 לעטיּפַאק
 ןעבָאה עכלעוו ,עטיײל איד טלהעצרע טָאה ךוטסַאּפ"נעגעיצ רעד סָאװ .םעד ןופ טלעדנַאה

 .ןיטָאכיק ןָאד טרהיפעגגעוַא

 ,ףרָאד ַא טנעיל לָאהט ןעזיד ופ טיײװ ל?ײמ ףי=
 איד ןופ סנייא ןיא רעבָא ,ןיילק זיא סעכלעוו

 ףרָאד ןעזיד ןיא ,דנענעג רעצנאג רעד ןיא עטסכייו

 "נא ױזַא ןעוועג זיא רעכלעװ ,רעױּפ ַא טניואוועג טָאה ;

 .ןייז ריפ טצעשעג רהעמ םהיא טָאה ןעמ סָאד ,ןעהעזענ

 -םייר להָאװבָא -- םוחטכייר ןייז ריפ סלַא טייקכבילרהע

 + ןרעדנא ץטימ סנייא ףילנהעווענ ןענייז דובכ ןוא םוחט

 רעבָא ךי רע טָאה ןעטסכייר םִא ,ןעדווברעפ גנל

 ןופ ץיזעב םעד ןיא ,ןענָאז טנעלפ ןעמ אי ,טלהיפענ
 סָאר ,ךילרהע ןוא נולק ,ןהעש ךילנהעוועגנוא ױזַא ןעוועג זיא עכלעו ,רעטכָאט ןיז

 איד רעבוא טרעדנואוועג ךיז טָאה ,טנעקענ ןוא ןעהעזענ איז טָאה סָאװ ,רערעדעי

 ,טעטַאטשענסױא איז ןעבָאה רוטַאנ איד ןוא לעמיה רעד עבלעוו טימ ,ןעבַאנ ענעטלע6
 סָאד ױזַא ,רענהעש ןערָאװענ רעמיא זיא איז ןוא ןהעש ןעוועג איז זיא דניק סלַא ןיוש

 רעד .טייהנהעש ןופ רעדנואוו רע'תמא ןַא ןעוועגנ רהָאי ןעטנהעצכעז רהיא ןיא זיא איז
 יא ןעטיירברעפ וצ ןעבױהעגנָא ךיז טָאה טייקכילּבעיל ןוא טייהנהעש רהיא ןופ ףור
 וא טדעטש עטסטייוו איד זיב טכיירגרעד ףױא טָאה רט ,רעפרעד עגימורעה עלא

 ןופ ןרעױא איד ןיא ןוא ןעטסריפ ןופ ןעצַאלַאּפ איד ןיא ןעגנורדעגנייַא רַאנָאז טָאה

 לנר הלוע רהיא וצ ןעמ טָאה ןהעז וצ איז םוא סָאד ױזַא ,עדנטטש עלַא ןופ טייל
 רהיא ,םיתפומ טוחט סָאװ ,דליב ַא וצ רעדָא טייהנטטלעז רעסיורג ַא וצ איוו ןעוועג
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 ךיוא ןיילא ךיז טָאה איז רעּבָא טייקניטכיזרָאֿפ סיורנ טימ טיהעג איז טָאה רעטָאפ

 ױזַא לטדיימ א ןענעק ןעלנער ענייק ןוא רעסעלש ענייק ,םירמוש ענייק ןעד ,טיהענבָא

 ןופ םוהטכייר רעד .גנורהיפפיוא עכילרהע ענעגייא רהיא איו ןעכַאװעב טינ רעכיז

 ערמערפ ,עלעיפ ןעניואוועב ןעבָאה רעטכָאט רעד ןופ טייהנהעש איד ןוא רעטָאּפ םעד

 טאהעג טָאה רעכלעװ ,רעטָאפ רעד רעבָא ,דנַאה רהיא ןעכוז וצ ,עשימייה איו

 !עמעװ ,נינייא ןערעוװ טנעקענ טינ ךיז טימ טָאה ,גנורעיצ טרעייהט אזַא ןעבענוצנעווַא

 עזיד רעטנוא א ;טבערטשעג ךאנרעד ןעבָאה עלעיפ לייוו ,ןעקנעשרעפ איז לָאז רע
 עטסערגנ איד ןעבָאה טנעקענ ןעבָאה עכלעוו ,איד ןופ רענייא ןעוועג ךיא ןיב עלעיפ

 ןיא ,החּפשמ רעטונ ַא ןופ ,ףרָאד ןעניבלעז םעד ןופ ןעוועג ןיינ ךיא לייוו ,גנונפָאה

 טינ עדַארנ םעד ץוחַא ןוא רעטיג"סקיכנ ןיא ךייר ,ןערהָאי עניימ ןופ גנוהיקב רעד

 .ננוי רעמוד ןייק

 רעננוי רעדנַא ןַא טַאהעג ךיוא טָאה סעיזנעטערּפ עניבלעז איד עדַארג רעבָא;

 ןעבעילבעג טיצ עננַאל ַא רעטָאפ רהיא ןיא רעבירעד ןוא ,ףרָאר רעזנוא ןיא ןַאמ
 ןייז זנוא ןופ םענייא ייב טעװ רעטכָאט ןייז סָאד ,טכארעג טָאה רע קייוו ,ניסילשנוא

 וצ הימ איד ןערָאּפשרעּפ וצ ךיז םוא ,ןרעדנא םעד ייב איו טנרָאזרעּפ טוג ױזַא

 ןעסייהעג טָאה ױזַא -- ן'ַארדנַאעל וצ ןעזָאלעגרעביא ףיקדנע סע רע טָאה ,ןעלהעו

 וצ טסבלעז ְךיִז ריפ -- דנעלע ןוא םירֶא טכאמעג ךימ טָאה עכלעװ ,עכייר עזיד
 ןרעדנַא םעד רענייא ןענייז עדײב ריס איו ױזַא סָאד ,טגָאזענ טָאה רע ,ןעלהעוו

 רהיא ךָאנ ןעדיישטנע וצ רעטכָאט רעטבעילעג ןייז ןעזָאלרעביא סע רע ליװ ,ףיילג

 -רעפ ןעליו יז ןעוו ,סעטַאט עלא ןָאהט ןעפראד ױװַא ןוא ;שנואוו םענענייא
 ןעזָאל יז ןעפרַאד יז סָאד ,ןעגָאז טינ טימרעד ליוו ךיא ,רעדניק ערטייז ןעהטַאריײה

 "רָאפ ייז ןעלָאז יז סָאד ,ןרעדנָאז ,ןעכאז ענרוקסַאּפ ןוא עטכעלש ןיא ןעלדנַאה יירפ

 ךָאנ ןעלהעוו ןעזָאל יז ןַאד עזיד ןופ ןוא ןענָאזרעּפ עגידנעטשנַא ןוא עטונ ןענָאלש

 ועק ךיא ,ןעּכייהטרוא טינ ךיא ןעק גנוגיינ ס'ַארדנַאעל ןופ .ןעליו םענעגייא רעייז

 רעד טימ ןעטלַאהענבָא זנוא טָאה רטטָאפ רהיא סָאד איו ,ןענָאז רהעמ טינ רעבירעד

 עבילנהע ערעדנַא ךָאנ טימ ןוא ,גנוי רהעז ךָאנ זיא רעטכָאט ןייז סָאד .,גנורעלקרע

 "נָאק ןימ .ןיינ ןייק טינ עי ןייק טינ ןעטכַאהטנע טינ ןעבָאה עכלטוו ,דייר

 איד ןעסיו טלָאז רהיא יו ךיא --ָאינטנייא ךיא ןוא ָאמלעסנַא טסייה טנערוק
 ופ ,עלָאר א ?עיּפש רעױרט ןעזיד ןיא ןעלעיּפש עכלעוו ,ןענָאזרעּפ איד ןופ ןעמענ

 זַא ,ןעטבריפעב וצ זיא סע להָאוװבֶא ,ןעדעישטנע טינ ךָאנ ןיא עדנע סָאד עכלעו

 .ףוס ןענירעיורט ַא ןעפהענ טעוו סע

 עד עמנעציוו ,רעסיוועג א ןעמוקעגנָא ףרָאד רעזנוא ןיא זיא טייצ רעזיד ייבש
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 זיא עטנעציװ רעזיד .ףרָאד רעזנוא ןופ רעױב ןעמיוָא ןַא ןופ ןהוז רעד ,אסָאר אל

 ,טַאדלָאס פלא טנעידעג טָאה רע ואװ ,רעדנעל ערעדנַא ןוא ןעילַאטיא ןופ ןעמוקעג

 םהיא טָאה ,ףרָאד רעזנוא ןעננַאנענכרוד עטָאר ןייז טימ זיא רעכלעוו ,ןַאטיּפַאק ַא

 םורעה ןערהָאי עקעיפ ױזַא ןיא ןוא ןטמונעגטימ רהָאי ףלעווצ ןופ לעגניי סכַא לָאמ א
 דנעזױט טימ טרעיצעב ,רעדיילק עקסטַאדלָאס ןיא קירוצ ןעמוקענ טצעי רע זיא

 ענעלהָאטש ןוא רענייטש עשלַאפ טימ ךַאלרינש דנעזיוט טימ ןעגנאהעב ןוא ןעברַאּפ

 ןיא רעטיױל רעבָא ,סרעדנַא ןענרָאמ ,ױזַא ןָאהטעננָא ךיז רע טָאה טנייה .ךַאלטײק
 ןופ ןענייז עכלעוו ,ןרעיוב איד ,הטרעוו םוש ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה סָאװ ,ךאלרעטילפ

 ,רָאג זיב עגיליוודזייב יז ןטנייז ןָאהט וצ טינ ןעבָאה יז ןעוװ ןוא ,עניליוודזייב רוטַאנ רעד

 סעלַא סָאד זַא ,ןענופענסיוא ןעבָאה ןוא ץוּפ ןייז טנעכערעגכָאנ דּכַאב םהיא ןעבָאה

 "נעקָאז ןוא ןעקָאז טימ ןעברַאּפ ענעדעישרעפ ןופ רעדיילק יירד ןיא ןענַאטשעב זיא
 וצ ןענַאטשרעּפ רעבָא טָאה רע עכלעוו ,טרעהעג וצרעד ןעבָאה עכלעוו ,רעדנעב

 סלַא רהעמ טציזעב רע סָאד ,ןעניימ ןענעפ טלָאװ ןעמ סָאד ,טרַא ַאזַא ףיוא ןעטייב

 -לושטנע רימ טלָאז רהיא .ןעשזַאטוק-רעדעפ גיצנַאװצ סלַא רהעמ ןוא עגיצנַא ןהעצ

 ַא ןעלעיּפש ייז ןעד ,רעדיילק ענייז ןופ לעיפ ױזַא ךייַא להעצרע ךיא סָאװ ,ןעגיד

 ַא ףױא טצעזעג ךיז רע טָאה ךילנהעווענ .עטכישענ רעזיד ןיא עלָאר עניטכיוו

 זנוא טָאה ןוא קרַאמ רעזנוא ףיוא םױב-לעּפַאּפ ןעסיורג ַא רעטנוא קנַאב ענרענייטש

 טימ ןענַאטשעג ןטנייז רימ סָאד ,ןעטַאהט-נעדלעה ענייז ןופ טרעדױלּפעג קעיפ ױזַא

 טָאה רע סָאװ ,טלעװ רעצנַאנ רעד ןיא דנַאל ןייק ןעווענ טינ זיא סע ,רעליימ ענעפָא

 טָאה רע .ןעגָאלשעג טינ ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,המחלמ ןייק וא ,,ןעהעזענ טינ

 ,סינוט ןוא ָאקקָאראמ ץנַאנ ןיא ךיז ןעניפענ סע סלַא ןענירומ רהעמ טענרהענסיוא

 ָאגעיד עטנַאג ַא סלַא ןעלעוד רהעמ ןענַאטשעב זיא וע סָאד ,טמהירענ ךיז טָאה רע

 רע טָאה עלַא ןוא ,ןעפורעגנָא טָאה רע עכלעוו ,ערעדנא דנעזוט ןוא סעדערַאּפ ןופ

 רעדעיװ זנוא רע טָאה ןעגענַאד .טולב ןעּפָארט ןייא ןייק גידנערטילרעפ טינ טגעיזענ

 ןענייז ייז זַא ,טנָאזעג טָאה ןוא ןהעז וצ םיוק ןעוועג ;ענייז עכלעוו ,סערָאנס טגייצעג

 *טולב ןוא עפּפמעק ענעדעישרעפ ןיא ןעגירקענ טָאה רע עכלעוו ,ןעליוק ןופ ןעדנואוו

 ןענייז עכלעוו ,ןעשנעמ ףױא סָאד ,ךערפ ױזַא ןעווענ רע זיא ײבַאד ןוא ,ןעטכַאלש

 ?הָאװבָא ,טקוקענמוא טינ ךיז רע טָאה ,רע טלַא רעסעב ךָאנ וא טונ ױזַא ןעוועג

 זיא םהיא טימ סָאװ ,טסואווענ טוג ןעבָאה ןוא טנעקעג טוג רהעז םהיא ןעבָאה יז

 ןייז -- ןעטַאהט ענייז ןוא ,רעטָאפ"םאטש ןייז זיא ,טנָאזעג רע טָאה ,םרָא ןייז | ,ןעוועג

 טָאה טייהכערפ ןייז ייב .ףָאנ טינ גינעק םעד וליּפַא וע טינ טַאדלָאס סלַא ןוא סוחי

 ןעלבמיצ סייוו"נעטייצ טנעּפפ ןוא סענורטס ףיוא ןעלעיּפש טנעקעג לעסיב ַא ךיוא רע
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 "עג טינ זיא סָאד ןוא .טרעדנואוועב סע ןעּבָאה עטייל עכנַאמ ןוא ,רַאטיג ן'פיוא

 רעטכיד טרַא ןַא ןעוועג ךױא זיא רע ,טמהירעג ךיז טָאה רע סָאװ טימ ,סעלַא ןעוו

 טכַאמעג רע טָאה ,ףרָאד םעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טײקשירַאנ עדעי ףיוא ןוא

 "גנַאל ןעכיימ ןעבלַאהטרעדנַא טכידעג ַא
 ,אסָאר אל עד עטנעציוו ןעזיד ,ןעבעירשעב בָאה ךיא ןעכלעוו ,טַאדכָאס ןעזידא

 "עק טרעדנואוועב ןוא ןהעזענ טּפָא טָאה ,טעָאּפ ןעזיד ,רעסיזומ ןעזיד ,דלעה ןעזיד

 איז ,קרַאמ םוצ ןעמוקעגסיוא זיא סעכלעו ,זיוה רהיא ןופ רעטסנעפ ַא ןופ ַארדנַא

 איד וא ,רעדיילק עטרילָאק טנייז ןופ ךאקרעטילפ איד ןיא טבעילרעפ ךיז טָאה
 ,טלייחטרעפ ןֹוא סעיּפָאק עדנעצוד ןיא ןעבעירשעגרעביא טָאה רע טכקעוו ,רעדעיּל

 - ףעד איו ,ץרוק -- טלהעצרע ךיז ןופ טָאה רע עכלעוו ,ןעטַאהט-נעדלעה איד ןיא ןוא
 רעביא זיּב טכָאקרעּפ ןערָאװעג םהיא ןיא זיא איז סָאד - טלָאװעג טָאה לעװייט
 .עבעיל רהיא ןעכוז ןטגַאװ וצ ןיירעה ּפָאק ןיא זיא םהיא רעדייא ךָאנ ,ןרעױא איד

 ןטגניירב וצ דנאטשוצ איו טלעוו רעד ןיא ךאז ערעטכייל ןייק ָאטינ זיא סע איוו ױזַא

 עטנעציוו ןוא ַארדנאעל ןטנייז ,גיליוו רָאנ זיא עמַאד איד איו דלַאב ױזַא עבעיל ַא
 ןטבָאה סָאװ טייל עגנוי עלעיפ איד ןופ רענייא רעדייא ןוא .,גינייא ןערָאװעג דלַאב

 איז סָאװ םעד ןופ טכַאדרעּפ ןעטסדנימ םעד טאהעגנ טָאה ,עבעיל רהיא טכוזעג

 סָאר ןעזָאלרעּפ טָאה איז ןוא ךַאז עניטרעפ ַא רהיא ייב ןעוועג ןיוש סע זיא ,טנעכער

 "רעפ טָאה ןוא (טָאהעג טינ איז טָאה רעטומ ןייק) רעטָאפ ןעטבילעג רהיא ןופ זיוה

 ננומהענרעטנוא רעזיד ןיא ןיא רעכלעװ ,טַאדלָאס םעד טימ טדָאטש איד ןעזָאל

 עכלעוו טימ ,ןטגנומהענרעטנוא ענעי עלַא ןיא סלַא רעגעיז רערעסערג לעיפ ַא סיורעה

 טָאה עטכישעג עזיד ,ןעמהירעב וצ לעיפ ױזַא ךיז טייהכערפ איד טָאהעג טָאה רע

 ,טשימוצ ץנַאג ןעווענ ןענייז ךיא ןוא ָאמלעסנַא .גנורעדנואוורעפ ןיא טצעזענ ןעמעלַא
 טניהורנואעב טכירעג סָאד ,טמעשרעפ עטדנַאװרעּפ ערהיא ,טקנערקענ רעטָאפ רהיא

 רעד וצ גיטעהט סיורעה ןענייז טפַאשרעדירּב רעגיקייה רעד ןופ עטמַאעב איד ןוא

 ןעבָאה ןוא ,רעדלעוו איד ןיא טכוזעג ןעבָאה ,ןעגעװ איד ןעלַאּפעב ןענייז ייז ,טײברַא
 איד ןענופעג יז ןעּבָאה געט  יירד פי עדנע וצ ןוא ;ןעזָאלענרעביא טינ טרָא ןייא

 -עב ,טטעקַאנ ץנאג א ,גרַאב א ןופ להעה רעד ןיא ַארדנַאעל עטשירַאנעב עמירָא

 יז ,םייה רעד ןופ ןעמונענטימ טָאה איז עכלעוו ,ננורעיצ ןוא דלעג םעד ןופ טביור

 אױ טָאה ןעמ סלַא ;רעטָאּפ ןעטמעלקעב רהיא וצ קירוצ טכארבעג איז ןעבָאה

 א עד עטנעציװ סָאד ,ןעוענ הרומ א טאה  קילננוא רהיא ןענעװ טנערפעג
 ןעהטַארייה וצ איז ןעכערּפשרעפ םעד טימ איז טאה ןוא ןעגָארטעב איז טָאה ַאסָאר

 רהיא טָאה רע ןוױה ס'רעטָאפ רהיא ןופ ןעפיולטנע לָאז איז זַא;! ,טרערעגנָא
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 עטסגיטכערּפ ןוא עטסבייר איד ןיא ןעמהענ וצ איז ,טנָאזעג איז טָאה ,ןעכָארּפשרעּפ
 ןערהיפרעפ ןעזָאלעג ךיז טָאה איז ןוא ,לעּפַאענ ןיא ךילמענ ,טלעװ רעד ןיא טרָאטש
 רעטָאפ ןערהיא טָאה איז ,ןעביולנ וצ םהיא יירענירטעב ןייז ןוא טייהמוד רהיא ךרוד|

 ןיא טרהיפענ איז טָאה רע ;ןעּפָאלעגנעװַא טכַאנ ייב םהיא טימ זיא ןוא טביורטב

 "עג איז טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,להעה איד ןיא טרַאּפשעגניַא ןוא דלַאװ ןעטכירעג א

 ןעמונעגוצ רהיא ייב טָאה טַאדלָאס רעד סָאד ,טלהעצרע רעטייװ טָאה איז  ,ןענופ

 ןיא ןוא ,טביורעב טינ רע טָאה רעבָא ערהע רהיא ,טַאהעגנ טָאה איז סָאװ ,סעלַא

 ,ןעביולג וצ רעווש ןעוועג זיא סע ןעד ,טניוטשרע ןעװעג ןענייז עּכַא .ןעדנואוושרעפ
 "וע סע טָאה איז רעבָא ,ןעטלַאהטגנייַא ןעבָאה ןענעק ךיז לָאז ןַאמ רעגנוי רעד זַא

 טגיחורעב ךיז טָאה רעטָאפ רעזָאלטסױרט רהיא סָאד ,ןָאט ןרעכיז ַאזַא טימ טרעלק
 ; ןעכַאז ענעמונעגוצ איד ןופ ןעדָאש םעד ןענעװ רהעמ טרעמיקענ טינ ךיז טָאה ןוא

 -געווא טינ סנעטסנינעוו רעטכָאט ןייז ייב טָאה ןעמ סָאװ ,ןעדעירפוצ ןטוועג זיא רע

 ןעמ ןעוו ,קירוצ ןענירק וצ ןעפָאה טינ לָאמניײק ןעק ןעמ עכלעוו ,גנורטיצ איד סביורעג

 - ,ןערעילרעפ איז לָאז
 ופ רעטָאפ רעד איז טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא איז טָאװ ,גָאט ןעגיבלעז םעד

 ,טדָאטש רעטנעהאנ א ןיא רעטסיולק א ןיא טקישעג איז ןוא ןעמונעגוצ ןעגיױא ערעזנוא

 ףױא ָאה רעטכָאט ןייז עכלעוו ,גנוניימ עכילדעש איד סָאד ,גנונּפָאה רעד טימ

 איז טאה טיקנני ם"ַארדנַאעל ,ןעדניװשרעפ טייצ רעד טימ טעװ ,ןעניוצעג ךיז
 סע עכלעוו ,איד ייב סנעטסנינעװ ,ןענידלושטנע טנעקענ ןעסַאמרעגיניא טכייללעיפ

 ,איד ,טינ רעדָא ןעבילבעג דלושנוא רהיא ייב זיא איז בױא ,לעיפ טרעמיקענ טינ טאה
 *ענוצ טירט ןעשלַאפ רהיא ןעבָאה ,דנַאטשרעּפ רהיא טנעקענ ןעבָאה עכלעוו ,רעבָא

 רעד וצ ןוא טייקניניזטכייל רחיא וצ רהעמ ?עיפ רָאנ ,טייהמוד רהיא וצ םינ ןעבירש

 זיא ַארדנַאעל איוו דלַאב ױזַא .,ןעשירַאנעב וצ ךיז ןעיורפ ןופ גנוניינ רעכילריטאנ

 ןענופעג .טשינרָאנ רהעמ ןיוש ָאמלעסנא טָאה ,רעטסיולס ןיא ןערָאװע;נ טרַאּפשעננײא

 ןענייז ןעגיױא עניימ רַאפ ןוא דיירפ ןעכַאמ ןענעק לָאז םהיא סָאװ ,טלעװ רעד ןיא

 ,ןהעז וצ טרעהענפיוא איז בָאה ךיא סאוו םעד טייז טסיורט ןוא טכיל ןעדנואוושרעפ

 ,זנוא טָאה דלודענ רעזנוא ,טרעסערנרעפ גָאט ןעדעי ְךיִז טָאה טייקנירעיורט רעזנוא
 -רעטילפ ס'טַארלָאפ םעד טכוקפרעפ ןעבָאה רימ ןוא ןעזָאלרעּפ רהעמ ןוא רהעמ ץלַא
 ךילדנע ,רעטָאפ ס'ַארדנאעל ןופ טייקניטכיזראפנוא איד ןעטכָאשרעפ ןוא רעדיילק

 ןוא ףראד רעזנוא ןעזָאלרעּפ וצ ,ךיא ןוא ָאמלעסנַא ,ןעסָאלשטנע יז רימ  עבָאה

 ,ףַאש עדאטס עסױרג ַא טרעטיפ רע ןעכלעוו ןיא ,לָאהט ןעזיד ךָאנ ןהענוצנעווש
 ריס ןעבעל יזא .ןענעיצ עדַאטס עפיורג ןיימ ךיא ןוא ,םהיא וצ ןערעהעג עבלעוו
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 טדייב ןענניז רימ ,ןעפיול טּפַאשנעדיײפ רעזנוא ןעזָאק רימ ,רעמױב עזיד רעטנוא

 ןטצפיז רימ רעבָא ,ַארדנַאעל רענהעש רעד ןופ עדנַאש איד ןוא ביול סָאד ןעמַאזוצ

 ,טיקמאזנייא רעד ןיא דייל רעזנוא ?עמיה ן'ראפ ןענָאלקעב ןוא ףיז רַאפ רערטרעי
 ןעמוקענ רערהערעפ ס'ַארדנַאעל ןופ עלעיפ ןיוש ןענייז לעיּפשיײיב רעזנוא גידנעוהטכָאנ

 ױזַא ןיוש זיא להָאצ רעייז ,רימ איו ױזַא עדַארנ ןעוהט ןוא טרָא עדליו ןעזיד ןיא
 סע ןעד ,ןעידַאקרַא סעיינ ַא טעדנירנעג טעמכ ָאד ןיוש ןעבָאק ימ סָאד ,סיורג

 לעקיטש ןייק ָאטינ ָאד זיא סע ןוא רעפעש ןוא רעכוטסַאּפ ןופ םוטעשוא ָאד טלעביווש
 ָאד .ַארדנַאעל רענהעשי רעד ןופ ןעמָאנ רעד ןערעװ טרעהעג טינ שש םע זאוו ,טרָא)

 ךָאנ גירנעקנעב ןוא גידנעטשעבנוא ,טקנעדעגנוא אד טכולפ ןוא רענייא איז טלישרעפ

 "נענָאזעבנוא רהיא ןוא טייקגיניזטכייל רהיא רערעדנא ןַא טלעדַאט ןעטרָאד }  רחיא

 ָאד ןוא רהיא טעהייצרעפ ןוא איז טנידלושטנע סַאװ ,רענייא זיא ןעטרָאד ;טײה

 רענייא ; איז טמַאדױעּפ ןוא איז טלייהטרוארעפ רעבלעוו ,רטרעדנַא ןא רעדעיוו לא

 איד -- ננורהיפפױא רהיא טלישרעפ רערעדנַא רעד ,טייקוהעש רהיא טננישב

 ײברעד ,טרהערעפ עלא ןופ איז טרעװ ךָאד ןוא ,א" ףױא ןעפּפמיש עטסד+שמ

 ןעבָאה סָאװ ,עכלעזַא ָאד ןענייז סע סָאד ,טייהמוד רעײז ןיא טיי: הזַא יז ןעהענ

 "באווש רהיא ףיוא ךיז ןעגָאלקעב ןוא ,טרָאװ ןייק טדערעג טינ לָאא יייק רהיא טימ

 עכלעוו ןיא ,טבוזרעפייא ןופ ןעצרעמש איד רעביא רָאנ ןרעמָאי ענ-צק ןוא .טייק

 סלא רעהירפ טירטילהעפ רהיא ןערהַאפרע טָאה ןעמ לייוו ,נידלוש טינ וָאג זיא איז

 .עטַאש ןייק ,ףייט א ןופ גערב ןייק ,להעהינעזלעפ ןייק ָאטינ זיא ָאד = .גנוגיינ רהיא
 ,דיירפ ןייז ,טסול ןייז ןעגָאלקעב ןוא רעפעש ַא ןענזיל טיג ץעגרע לָאז סע ואוו ,םיוב א ןופ

 יעל ןעכליחבא ןעמ טרעה ןעטרָאד ,(לוק"רעריוו) ָאכע ןא !ערעה וצ רָאנ ןיא סע ואוו

 ןעמייט איד ןעלמרומ ארדנאעל ,דלַאװ ןיא בא טפליה ארדנַאטל ,ןעמָאנ ס'ארדנא

 גנורעּביוצעב ןוא גנוגַאּפש ענידנעטש ןיא ןעמעלַא זנוא טננילק ַארדנַאעל ץרוס
 ט'ה ריז רימ ןעלעווק ָאד ןוא ןטננונפָאה עטסוּפ טימ ךיז רימ ןעבָאל ָאד דנערהעוו

 .ועטכריפעב וצ ןעבָאה רימ סָאװ ןײלַא גידנעסיוו טינ ,גרָאז

 איו -- אמלעסנַא טנערוקנאק ןיימ טגייצ עטקיררעפ עזיד עלַא רעטנוא,
 רהעע טאה רע לתת עד ; עלַא איו דנאטשרעפ רעגינייוו -- זיא רע טדיישעג
 רעּביא ךאד ךיז רע טגאלקעב ,ןענאלקעּב וצ ךיז ןעכַאז ערעדנַא רעּביא ךַאזרוא לעיפ

 ,רעדעיל ןוא ענ טנייז גע ןוא רהיא ןופ גנודייש ןייז רעסיוא טינ ךאז ןייק

 עכלעוו ,ראטינ א םיס ךיז גידנעטיילנעב ,טסַאפרעפ טוג ףילפערטראפ ןענייז עכלעוו

 רימ איו ןוא ע רעטמיײל 8 טלחעװעג רימ אה ךיא ,טנעכייצטנסױא טליּפש רע
 ףױא ,ןעיורפ איד ןופ טייקניניזטכיל איד ףױא ףּפמיש ךיא .געוו ןרעגילק ַא טכָאד
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 אויפ =

 גיזָאליירט רעייז ,ןעכערב-טרָאװ רעייז ,טייקשלַאפ רעייז ,טייקנידנעטשעבנוא רעייז

 ןא ;עבעיל רעײז ךילנהעוועג ןעקנעשרעפ ייז עכלעוו טימ ,טײהנענָאזעבנוא ןוא טייק

 ךיא ןעוו ,ןרעדױלּפ וצ ױזַא נעיצ ןיימ טימ ,ןעררעה עניימ ,ןעניױאװעּב ךימ טָאה סָאד

 איז להָאװבָא ,נינעוו איז ךיא ץעש ,הבקנ א זיא איז איוו ױזַא ןעד ; רעחַא ןעמוקענ ןיּב
 *.עדַאטס ןיימ ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,העיפ קיטש עטסנהעש סאד זיא

 .ןעלהעצרע וצ ןעכָארּפשרעּפ ךייא באה ךיא עכלעוו ,עטכישעג איד זיא סָאד,

 ןעסַאפ טינ ךיוא ךימ ךיא לעװ ,גנַאל וצ לעסיב א טלהעצרע ךייא איז באה ךיא ןעוו

 ופ טיײװ טינ זיא עלעביטש ןיימ .,ןענעיד סעּפע טימ ךייא ןעק ךיא ןעוו ,רעצריק

 ,ענהעש ײּלרעלַא ןוא זעק ןעטנעכייצעגסיוא ,ךלימ עשירפ ךיא בָאה ןעטרָאד ; ןענַאד

 *.סאמשעג םעד ריפ איװ גיוא סָאד ריפ םהענעגנַא ןענייז עכלעוו ,ןעטכורפ עגיטייצ
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 .52 לעטיּפַאק
 םעד ןופ ןוא ךוטסַאּפ-נעגעיצ םעד טימ טַאהעג טָאה טָאכיק ןָאד !עדלעוו ,םיירטש םעד ןופ

 "עגכרוד ךילקילג טָאה רע סעבלעוו ,תובושת'ילעב עטבעילרעפ איד טימ רעײטנעבַא םענעטלעז
 .טכיזעג ןייז ןופ סייווש םעד טימ טכַאמ

 "עג טָאה ךוטסַאּפ"נענעיצ םעד ןופ גנולהעצרע י/

 ,ועניננרעפ לעיפ רערעהוצ ענייז עלַא טכַאמ =
 טימ טָאה רעכלעװ ,ןררעה"כריק םעד טּפױהרעביא

 רע איװ טרַא איד סָאד ,טקרעמעב גנורעדנואוורעפ

 ןַאמיּפָאה א ריפ טסַאּפענ רהעט טָאה טלהעצרע טָאה = |

 מָאה רע ןוא ,ךוטסַאּפ ןעטעדליבעגנוא ןַא ריפ סלא = ;

 טָאהעג טכער טָאה רעכילטסייג רעד סָאד ,,ןעבענטנוצ
 איד ןיא ךױא סָאד ,טנָאזעג טָאה רט סָאװ םעד טימ = ,

 טָאה רערערעי .עטייל ענולק ןעניפענ ןעמ ןעק רעדלעוו

 רעבָא זיא ןעטסבילדניירפ םִא ;עטסנעיד ענייז ןעטָאבוצנָא ן'ָאינענייא טהימעב ךיז

 -נענעיצ רעדורב ,סיווענ, .עטסנעיד ענייז ןופ ןעטָאבנָא םעד טימ טָאכיק ןָאד ןעוועג

 ךיז ךיקגטמ ןעוועג טצעי רימ טכָאװ סע ןעוו} ,םהיא וצ טגָאזעג רע טָאה ",ךוטסַאּפ

 סעטונ ךייא םוא געוו ןיא סיורעה ףיילנ ךיא טלָאװ ,רעײטנעּבַא ןָא ןיא ןעזָאלוצניירעה

 ןירעהעטשרָאּפ איד ףױא גידנעטכַא טינ ,ץַארדנַאעל טלָאװ ךיא .ןעפַאשרעפ וצ

 ,ןעגענטנע ןעלעטש ךיז רימ ןעלָאז עכלעװ ,ערעדנַא עלַא וא רעטסיולק םעד ןופ

 טלָאװ ןוא ,ןעקיו רהיא ןעגענ םיווענ טציז איז ואו ,רעטסױלק ןופ ןעמהענסיורעה

 ,ןעלעוו טעװ רהיא סָאװ ןָאהט רהיא טימ טלָאז רהיא םוא ןעבענרעניא ךייא איז

 א לָאז ןעמ סָאד ,ןעננַאלרעפ עכלעוו ,םוחטרעטיר ןופ עצעזטנ איד ךָאנ ץלַא רעבָא

 טפאפ איד סָאד ,רַאה רעזנוא סָאנ וצ ףָאה ףיא .םעוייִּב ןייק ןָאהט טינ עמַאד
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 רערעביוצ רערעסעב ַא ,רערעדנַא ןא סָאד ,טייוו ױזַא ןהענ טינ שעװ רערעביוצ ןייא ןופ

 ןיימ ןוא ףליה ןיימ ּךיֵא ףיא ךערּפשרעּפ ןַאד ןוא ,ןענעיזעב ןענעק טינ םהיא לָאז

 םעד ,ןירעד טהעטשעב רעכלעוו ,ףורעּב ןיימ ףימ טעטכילפרעפ סע עכלעוו וצ ,עציטש
 | "ףליה וצ ןעמוק וצ ןעדנעדייל-הטיונ םעד ןוא ןעכַאװש

 טקרעמעב טָאה רע סלַא א ,ןעהעזעגנָא םהיא טָאה ךוטסַאּפ"נענעיצ רעד

 ןערָאװענ רע זיא ,טירטפיוא ןערַאברעדנָאז ןייז ןוא טלַאטשעג ענדָאמ ס'טָאכיק ןָאד

 ןעבעל ןעסעזענ זיא רעכלעוו ,רעבראב םעד טנערפטנ טָאה ןוא טניוטשרע נינעוו טינ
 "רעדנואוו ױזַא סיוא טהעז רעכלעוו ,שנעמ רעזיד סָאד זוא רע ,ררעה ןיימ} ? םהיא

 *? ענדָאמ ױזַא טדער ןוא ךיִל

 .רעד טינ ןעװא ,עּברַאב רעד טנַאזעג טָאה "יז סרעדנַא סע לָאז רעוא

 ןעטכערנוא עלַא בָא טלאה רעכלעוו ,אשטנַאמ אל ןופ טָאּביק ןָאד רעטמהירעב"כיוה
 סערש רער ,ןעיורפננוי יעלַא ןופ רעציש רעד ,םורק זיא סָאװ סעלַא ךיילג טכאמ ןוא

 | *.ןעטכַאלש עלַא ןיא רענעיז רעד ,ןעזעיד עלַא ןופ

 סָאװ סָאד איו, ,ךוטסַאּפ רעד טרעּפטנעעג טָאה *,יוזא טעמכ טננילק סָאדא

 ןָאהטעג ןעבָאה עכלעוו ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ ןעטכישעג איד ןיא טזעל ןעמ

 טכַאל רהיא סָאד ,רעבָא ביולג ךיא ,ןעשנעמ ןעזיד ןופ טנָאז רהיא סָאװ ,סעלַא סָאד

 וצ ןרעמיצ ערעעל ָאד ןענייז ןעשנעמ ןעטוג ןעזיד ןופ ּפָאק םעד ןיא רעבָא ,רימ ןופ

 *',ןעננידרעפ

 רהיא ןוא , ,טָאכיק ןָאד ןעפורעגסיוא טָאה ?,שטָאננידערַא ןַא טייז רהיא,

 ,עקּפַאנ איד סלַא רעלופ ןיב ךיא ןוא ,ּפַאק רעטסוּפ ַא ןוא רענעגושמ ַא טייז ןיילא

 -םיוא רע טָאה רעטרעוו עזיד טימ  ?,טכעװ רעד ףױא טננַארבעג ךייא טָאה עכלעוו

 ךוטסַאּפ םעד סע טָאה ןוא םהיא ןעבעל ןענעלעג זיא סָאװ ,טיורב קיטש ַא ןעביוהענ
 טּפַאלקעננײא םהיא טָאה רע סָאד ,טכיזעג ןיא ןָאהטעג ףרָאװ ַא טפַארפ אזא טימ
 ןעבירט ףיז טימ ןעזָאלעג טינ טָאה רעבלעװ ,ףוטסַאּפ רעד רעבָא .זָאנ םעד

 ,פוא טקוקעג טינ טָאה ,גנולדנַאהעב עטכעלש עזיד ןהעזעג ָאד טָאה א סעװַאטַאק

 ןעלַאפעגפיורעה זיא רע ןרעדנָאז ,טּפַאשלעזענישיט איד ףױא רעדָא ךוט-שיט ,יאוויד
 ץראפ ןעמונעגנָא טסעפ יזא דנעה עדייב טימ םהיא טָאה ןוא ן'טָאכיק ןָאד ףיוא

 אצנאפ ָאשטנאס ןעו ,ןענרָאװרעד טָאהעג סיװענ םהיא טלָאװ רע סָאד ,לעגרָאנ
 סעצײלּפ איד רַאפ ךוטסַאּפ םעד טקאפעג ,ןעמוקעגנָא טינ קילבנעניוא ןעזיד ןיא טלָאװ
 איד ןעגױלפענמוא ןעניז סע סָאד ,שיט ץפױא ןעבעגעג ףרָאװ ַאזַא םהיא ןוא
 / =עג וא ןעסָאלפעג ןענייז סע א רעזטלנ ןוא ןעשַאלּפ ,רעלעט איד ןופ ךַאלברעשי

 טאה םעהטָא םעד טּפאכטנבָא טאה טָאביק ןָאד סלַא ,ןעזייּפש ןוא ןייוו ןעמואווש
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 ןערָאװעג זיא טכיזטנ ןייז סָאװ ,רעזיד ןוא ,ךוטסַאּפ םעד ףױא ןעזָאלענפיורעה ְּךיִנ רע

 רנַאה רעד טימ טאה ,ּפעלק ןעגירקעג ץָאשטנַאס ןופ טאה ןוא טולב טימ לופ
 "טסייג רעד רעבָא ,עכַאר עגיטולב ןעמהענ וצ םוא רעסעמ ַא ךָאנ טּפַאטענטורעה

 "נא רעבָא טאה רעברַאב רעד ,ןעזָאלרעד טינ ןעבָאה ררעה"כריק רעד ןוא רעכיל

 ןעמוקעב רעדעיװ ן'טָאכיק ןָאד טאה ךוטסַאּפ רעד סָאד ,ױזַא טכַאמעג ןעסעדרעט
 טאה סע סָאד ,טכיזענ ןייז ןענָאלשוצ ױזַא סעקַאלוק איד טימ םהיא ןוא ךיז רעטנוא

 חעד ןא ררעה"כריק רעד ,םינּפ רענעגייא ןייז איו טולב טימ ןעסָאנעב יוזא ךיז

 רעגילייה רעד ןופ ןעטסיצילאּפ איד ןוא רעטכעלענ רַאפ טצַאלּפעג ןעבָאה רעכילטסייג

 רעפּפמעק עדייב איד ןעבָאה ןוא ןעניננרעפ רַאפ טצנַאטעג ןעבָאה טפאשרעדירג

 ןיילא אצנאפ ָאשטנַאס .דניה עגידטסייב ייוװצ איוו ןרעדנַא םעד ףיוא םענייא טציירעג

 תענייא ןופ ןעכאמ זיול טנעקעג טינ ךיז טאה רע כייוו ,גנולפייווצרעפ ןיא ןעװעג זיא

 יצ ןר רעה ןייז ןעזָאלעג טינ םהיא טאה רעכלעוו ,ררעה"בריק םעד ןופ רענעיד איד ןופ

 | .פליה וצ ןעמוק

 'טימ רענייא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,רעפּפמעק עדייב איד רעסױא ,עלַא דנערהעוו
 ועמ טָאה ,החכש אלמ ןעווענ טצעי ןענייז ,סעקַאלוק איד טימ טרעהרעפ ןרעדנַא

 יזא טכאשעג טָאה רעכלעװ ,רעטיימורט ַא ןופ לוק םעד טרעהעג לָאמַא טימ

 טָאה לוק רעד ןענַאװ ןופ ,טייז איד ןיא טהערדטגמוא ךיז ןעבָאה עלַא סָאד ,גירעיורט

 וא ,ן'טָאכיק ןָאד ףיוא טקריוװעג לַאש רעזיד טָאה טּפױהרעביא .,ןערעה טזָאלעג ךיז

 ךיז רעטנוא טַאהעג ךָאנ קילגנוא ןעסיורנ םוצ םהיא טָאה ךוטסַאּפ רעד להָאװבַא
 רעדורב, ; טנָאזעג םהיא וצ ךָאד רע טָאה ,טּפַאלקעגכרוד ךילטיירב םהיא טָאה ןוא

 ךימ גונעג טפַארק טסָאה אוד לייוו ,לעװייט א איו סרעדנַא טינ טסיב אוד ,לעווייט

 ןעד ,עדנוטש א ריפ ןעּפַאװ איד ןענעלגעװַא רימיָאל ,ךיד טעב ךיא -- ןעגעיזעב וצ
 ךימ טכַאמ ,ןערעה עלַא רימ ןעכלעוו ,רעטײמורט םעד ןופ ןָאט רעגירעיורט רעד
 * ,רעײטנעבַא סעיינ ַא טרַאװ ךימ ףױא סָאד ,ןעקנער

 'טָאביק ןָאד ןענָאלש ןופ דימ ןערָאװעג ןיוש זיא רעכלעוו ,ךוטסַאּפ"נענעיצ רעד

 "נעגוא םהיא טָאה ,ןענירקעג םהיא ןופ טָאה רע סָאװ ,ּפעלק איד ןופ ךיױא איוו

 ,טייז איד ןיא טקילבעג טָאה ,ןענאטשענפיוא זיא טָאכיק ןָאד ;  ןעזָאלענּבָא ךילקילב

 גנילצולּפ טָאה ןוא ןערעה טזָאלעג ךיז טָאה רעטיימורט ןופ לָאש רעד ןענַאװ ןופ
 ןיא טעריילקעג עטייל עלעיפ ןעגנַאנעגרעטנורעה ןענייז גרַאב א ןופ סָאד ,ןעהעזענ
 "עקירט ַא ןעװעג זיא רהָאי ןעזיד ןיא ,תובושתדילעב איד ןופ טרַא רעד ףיוא ןעסייוו

 טָאה דנענעג רעזיד ןופ רטטרע שלא ןיא ןוא ,ןעננַאנעג טינ ןענער ןייק זיא סע ,סענ

 ץגיצרעהמרַאב ןייז ןענפע וצ ,ןעטעב וצ טָאג םוא ,ןָאהט הבושת ןעשנעט ןעהעזענ ןעמ
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 ַא ופ עדניימעג איד ןעגנַאנעג ךױא זיא עדנע וצ ,ןענער ןהענ ןעזָאל קא דנַאה

 ןעזיד ןיא גרַאב ַא ףיוא טבעלעג טָאה רעכלעוו ,שורּפ ןעמורפ ַא וצ ףרָאד ןעמנעהָאנ
 ,לָאהט

 ןטנייז הבושת-ילעב איד ןופ רעדיילק ערַאברעדנָאז איד ןעכלעו ,טָאכיק ןָאד
 ,עכלעזַא ןעהעזענ טּפָא ןיוש טָאה רע סָאד ,טקנעדעג טינ טָאה .,גילעפפיוא ןעוועג
 רע זַא ןוא רעײטנעבַא ןַא םוא ךיז טלעדנאה ַאד זַא ,טעדליבעננייא ךיז טָאה רע ןוא

 ךַאנ רע זיא גנונימ רעזיד ןיא ,ןהעטשעב וצ סע טָאה רעטיר רעדנרעדנַאװ סלַא
 טימ ןעבָאה ייז סעכלעוו ,רעיורט ןיא טעדיילקענ דליב ַא ךרוד ןערָאװענ רעקרַאטש

 סָאװ ,עמאד עמהענרָאפ א ריפ ןעמונעננָא טָאה רע סעבלעוו ןוא טרהיפעגטימ ךיז
 ,עעננוי עטמעשרעפנוא ןוא ענעזָאלוצ ןופ ןערַאװעג טּפעלשעגנעװַא דנַאװנ טימ זיא

 ,ןעטנַאניצָאר וצ טליײַאעג ךיז רע טָאה ,ּפָאק ןיא ןיירעה קנַאדעג רעזיד םהיא זיא םיוק
 וא םיױצ םעד ןעמונעג טָאה ,עשַאּפ רעד ףױא ןעבירטעגמורעה ךיז טָאה רעכלעוו

 ןייז טרעדרָאפעג טָאה ,טמיוצעגפיוא ךיילנ םהיא טאה ,ןענײב-לעטָאז םעד ןופ דליש

 טלעטשעגנָא טָאה ,דרעפ ןייז ףיוא טּפַאכענפױרעה ךיז טָאה ,ץָאשטנַאס ןופ דרעוװשי

 ןענייז עבלעוו ,עלַא וצ עמיטש רעכיוה ַא טימ טדערעג טָאה ןוא ךיז רַאפ דליש םעד

 ועסיוו ןוא ןהעז רהיא לָאז ,רעטיילנעב טטרהעעג עניימ ,טצעיא 4 ןענענוצ ןעװעג
 ךיז ןענעקעב סָאװ ,ועשנעמ טלעװ רעד ןיא ָאד ןענייז סע סאד ,זיא סע גיטכיוו איא

 "עב רעד ןופ רהיא טלאז ,ךיא גָאז ,טצעי ,רעטיר עדנרעדנַאװ איד ןופ ןעדרָא םיצ
 ,ןענעקרע ,ןעגנַאפעג טרָאד טרהיפ ןעמ עכלעוו ,עמַאד רעגידריוו רעד ןופ גנואיירפ

 .?,גנוטבַא עביוה רעיא ןענעידרעפ רעטיר עדנרעדנַאװ איד טײװ איוו

 איד ןופ ןעטייז איד טימ ןעבעגענ ןעטנַאניצָאר רע טָאה רעטרעװ עזיד טימ

 איד ןעגעגטנע ןעטירעג טָאה ןוא - ןערָאּפש ןייק טאהענ טינ טאה רע לייוו -- סי

 רעזיד ןיִא ןעמ טניפעג ּפָאלַאג ןעגנַאל א ןופ ןעד ,ּפָאלאג ןעצרוק ַא ןיא הבושת"ילעב

 -ענבָא טימרעד ןעװ ךיז טָאה עטנַאניצָאר סָאד ,טינ ץענרע ןיא עטכישעג רעניטכיר

 עלַא ןעבעגעג ךיז ןעבָאה רעברַאב רעד ןוא ררעה'כריק רעד ,רעכילטסייג רעד ,ןעבעג

 סָאד איו ןעפלָאהענ לעיפ ױזַא טָאה הימ רעייז רעבָא ,ןעטלַאהוצבָא םהיא הימ

 ואוו א : ןעפורעג זלַאה ןענופ ץטימ םהיא וצ טָאה רעכלעו ,ץָאשטנַאס ןופ יירשעג

 ,ןענענטנע ןעד ךייא ןעהענ םילָאװײט עכלעוו ? טָאכיק ןָאד ררעה ,ןהענ רהיא טליוו
 ףױא טנעפע ?ןעפּפמעק וצ עכריק רעשיקױהטַאק רעד ןענענ ךייַא ןעביירט ייז סָאד

 ןופ ןָאיסעצָארּפ א ךייא רַאפ טָאה רהיא סָאד ,ןהעז טעװ רהיא ןוא ןעניוא ערעײא

 "סופ ןפױא ןעטרָאד ןענָארט ײז עכלעװ ,עמַאד איד סָאד ןוא ,הבושת'ילעב
 טקנעדעב ,יורפ"גנוי רעטקעלפעבנוא רעד ןופ דליב עטשנעבעניכיוה סָאד זיא ,לעטשעג
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 סָאד ,ןעגָאז ךילקריוו ןעמ ןטק לָאמ סעזיד ןעד } טוהט רהיא סָאװ ,ררעה ןיימ ,רָאנ

 *!זיא ָאד סָאװ טינ טסיײװ ןילַא רהיא

 "ענ ױזַא ךיז טָאה ררעה ןייז ןעד ,טסיזמוא ןעװענ זיא הימ ס'ָאשטנַאפ רעבָא

 ,עמאד איד ןעיירפעב וצ ןוא קער עסייוו איד ןיא ןעשנעמ איד וצ ןעמוקוצוצ טלייא

 ;טרָאװ ןייק טרעהענ טינ טָאה רט סָאד ,רעױרט ןיא טכיהענניַא ןעווענ זיא סָאװ

 וליפא טרהעקענמוא טינ ךיוא ךיז רע טלָאװ טרעהעגנ עי טלָאװ רע וליפא עוו ןוא

 ןעמוקעג זיא רע איו דלאב ױזַא ,ןעלופעב םהיא סע טלָאװ ןיילא גינעק רעד ןעוו

 טָאה רע ןעד -- ןעטלַאהעגנָא ץעטנַאניצַאר רע טָאה ,ןָאיסעצָארּפ רעד ןופ טנעהָאנ

 רעדנעהָארד א טימ ןעפירעגסױא טָאה ןא -- עהור לעסינ ַא טננאלרעפ ןיוש

 לייוו ,םורַאד רָאנ טכייללעיפ רעטכיזענ ערעייא טלאהעב עכלעוו ,רהיא, ; עמיטש

 .!ןענָאז וצ ךייַא בָאה ףיא סָאװ ,טרעה ןוא טרַאװ ,טינ סעטונ ןייק טרהיפ רהיא

 חפ רענערט איד ןעוועג ןענייז ,טלעטשענבָא ךיז ןעבָאה עכלעוו ,עטסרע איד

 איד ןעננוזענבָא ןעבָאה עכלעװ ,עכילטסיינ רעיפ איד ןופ רענייא ןוא ,דליב םעד
 דרעפ ןרענָאמ ןייז ןופ ןוא רעטיר םעד ןופ טלַאטשענ איד ןענופעג טָאה *ןעינַאטיל

 ָאד ףױא טקרעמעּב טָאה רע סָאװ ,ןעכַאז עכילרעייטנעבא ערעדנַא עכנאמ ןוא

 ןעװ ,רעדורב ררעהא :טרעפטנעטנ םהיא טָאה רט סָאד ,ךילרעכעל ױזַא ,ן'טָאכיק
 עטייל עטונ טזיד ןעד ,ץרוק ןעכַאמ סע רהיא טלָאז ,ןענָאז וצ סעּפע זנוא טָאה רהיא

 טינ ךאזרוא ןא ןהֶא רָאנ רעבירעד ךיז ןענעק רימ א ,בייל םעד ךיז ןעסיירוצ

 ייװצ ןיא ןעכַאמ טינ סע טנעק רהיא ןעװ ,ןערעהוצסיױא ךייַא םוא ןעטלַאהּפױא

 *,רעטרניי

 ..ָאר טרעפטנעעג טָאה ",ענָאז טרָאװ ןייא טימ ךיײא סע ןעק ךיא,

 ןוא ןערערהט ערהיא ;ײרפ עמַאד עזיד קעלפ ץפױא טזָאל : ךילמענ, ,טָאכיז
 רהיא ןענענ געװא איז טרהיפ רהיא סָאד ,גונענ ןעזייועב טלַאמשענ עגירעיורט

 ; טָאהטדדנַאש עסיורג ַא ןָאהטענבָא רהיא ףױא ץענרע טָאה רהיא סָאד ןוא ןעליוו

 ,ןעלעטשוצבָא ןעטבערנוא עכלעזא םוא ןערָאװעג ןערָאבענ ןיב ףיא סָאװ ,רעבָא ךיא
 קירוצ טיג רהיא רעדייא ,רעטייוו טירט ַא ןהעג טלָאז רהיא זַא ,ןעּבױלרע טינ לעװ

 "! טמוק רהיא עכלעוו ,טייהיירפ עטננאלרעפ איד עמַאד רעזיד
 ,טרעהעג ייז ןעבָאה עכלעוו ,עלַא טנייצרעביא טָאכיק ןָאד טָאה דייר טזיד ךרוד

 ,תענושמ ןייז רעביא טכַאלענ קראטש ןעבָאה יז ןוא ,טקיררעפ ןעוועג זיא רע סָאד
 - ,םאלפ"נרָאצ ס'טָאכיק ןָאד ריפ רעוולוּפ סעייג ןעוועג רָאנ רעבָא זיא רעטכעלעג רעייז
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 טָאה ןוא דרעווש ןייז ןעפירנעג טרָאװ ןייק רהעמ גידנעדער טינ טָאה רע סָאד יוזַא

 טסַאל איד טָאה רעגערט איד ןופ רענייא ,ענַארט איד ףױא ןעבענעג זָאל א ךיז

  ץסָאצק ןָאר וצ ןעננורּפשעג זיא ןוא ןעדַארעמַאק ענייז חפ סעציײלּפ איד ףױא ןעזָאלעג

 'יייב ענארט איד טרַאּפשעגרעטנוא טָאה רע ןעכלעוו טימ ,קָאטשילעּפָאנ םעד טימ
 ַא ףרוד רעקיטש ייווצ ןיא ןערָאװענ ןעכָארבוצ דלאב זיא רע רעבָא ;ךיז ןעהורסיוא

 טָאה רעטיר רעד ;טלעיצענ םהיא ףױא טָאה רעטיר רעד ןעכלעוו ,ּפאלק !עניטכעמ
 רליש רעד ןעכלעוו ,םרָא םעד ןופ לעסקַא םעד ףיוא ּפַאלק אזא ןענירקענ ךיילנ רעבָא

 רע סָאד ,טפַארפ רעשירעוב רעד ןעגעג ןעצישעב וצ דנַאטש ןיא ןעוועג טינ זיא

 "לעװ ,ַאצנַאּפ ָאשטנַאס ,ררעפ ןופ ןטלַאּפעג דנַאטשוצ ןעטכעלש ַא ןא ןזיא

 וצ ןעירשעג טאה ןוא ןעלַאפ ןטהעזענ םהיא טאה ,ןעפָאלעגכָאנ םהיא ןיא דעכ

 רעמירָא ןַא זיא רע סָאד ,גידנעגָאז ,ןענָאלש טינ רהעמ םהיא לָאז רע ,רעפיירננא ןייז

 טינ רָאָאה ַא םענייק ןעבעל ןייז ןיא לָאמנײק טאח רעבלעוו ,רעטיר רעטרעביוצרעפ
 טינ טלָאװ רעיוב רעד ןעוו ,ןעפלָאהעג גינעוו טלָאװ יירשעג ס'ָאשטנאס ,ןָאהטענ העוו

 .סופ ןייק טימ ןוא דנַאה ןייק טימ טרהירעג טינ ךיז טאה טָאכיק ןָאד סָאד ,ןעהעזעג

 רע טאה ,וענָאלשעג טדױט םהיא טָאה רע סָאד ,טניימענ טצעי טאה רע איו ױזַא

 ן'רעביא שריה ַא איו ןעהעילפ ןעמונעג טָאה ןוא ריילק סעגנַאל ןייז ןעמונעננעמאזוצ
 ,טפַאשלעזעג עגירביא ס'טָאכיק ןָאד ןעמוקעגנָא נידנעקייא זיא ןעסעדרעטנוא ,דלעפ

 ןעהעזעג עזיד ןעבָאה ,יָאיסעצָארּפ רעד וצ טרעהעג ןעגָאה עכלעוו ,עטייל איד סלא
 -ירב רעגילייה רעד ןופ ןעטסיצילָאּפ איד ייז רעטנוא ןוא ,ּפָאלַאנ ןעלופ ןיא ןעמיקנָא

 ךיז ןעבאה ,הרצ ַא רַאּפ טאהעג ארומ יז ןעבאה ,רהעווענ ערעייז טימ טפאשרעד

 ערעייז ןעניוצעגרעבירעה ןעבָאה ,דליב סָאד םורעה קיונק ַא ןיא טננערדעגנעמַאזוצ

 עכילטסיינ איד איו =- ןעשטייּב ערעייז ןעטלַאהעג ןעבָאה ,ּפעק איד רעביא ןעצימ
 -נא םעד טעטרַאװרע ױזַא ןעבָאה ןוא סעקַאלוק איד ןיא טסעפ -- ןלעקַאפ ערעייז |

 רַאגָאז ןוא ןעגידייהטרעפ וצ רעפיײרננַא ערעייז ןענענ ךיז סולשטנע םעד טימ ףירג

 ןעגנַאגענבָא ייז ריפ זיא עטבישעג איד רעבָא ;רעהירפ ןעפיירגוצנָא ייז ךילנעמ ןעוו

 טָאה רע ,ןָאהטעג טינ ךַאז ןייק טאה ָאשטנַאס ,טניימענ ןעבָאה יז איוו רעציקקילנ
 םאה רע איו ױזַא ןוא ,ןררעה ןייז ןופ רעּפרעק םעד ףיא ןָאהטענ ףרָאװ ַא רָאג ךיז

 א טנָאלקעג לוק ןפױא ךיוה םהיא רעביא רע טאה ,טדױט ריפ ןעטלַאהעגנ םהיא
 / -סטמַא ןַא ןופ ןערָאװעג טנעקרעד זיא רעכילטסיינ רעד ,טרעמָאיעג ךילרעטיּב

 טפאשטנאקעב רעייז ןוא ,ןָאיסעצָארּפ רעד ייב ןענופענ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדורב

 רעכילטסיינ רעד .ןעטייז עדייב ןופ ןעננוטכריפעב איד וצ טדנע ןַא טכַאמענ טאה

 ,זיא טָאכיק ןָאר רעוו ,רעטרעוו טצרוק ןיא ןעכילטסייג ןױעדנַא םעד טלהעצרעד טאת
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 בוא ,ןהעז וצ הבושת'ילעב עינַאּפמָאק רעצנַאג רעד טימ ןטננַאגעגטימ ןענייז יז ןוא

 איו טרעהענ ןעבָאה ייז ,גידעבעל רעדָא טדױט ןעווענ זיא רעטיר רעמירָא רעד

 ןופ םולב אוד ָא/ :ןענױא איד ןיא ןערערהט טימ טנָאלסענ העװ טָאה ָאשטנאס

 עדנע ןַא טכַאמענ ןעקעטש ַא טימ פאלק רעניצנייא ןייא טָאה ױזַא !טפאשרעטיר
 ,החּפשמ ןייד ופ ערהע אוד ַא !ןעטאהט ןיא ךייר ןעוועג זיא סָאװ ,ןעבעל ןייד וצ

 -- ַאשטנַאמ ַאל ןופ ךיא גָאז סָאװ ,אשטנַאמ אל ץנאנ ןופ ץנַאלג ןוא ץלָאטש אוד

 טימ לופ ןייז ,טדױט טסיב אוד ןעװ ,טצעי טעװ עכלעוו ,טלעוו רעצנאנ רעד ןופ

 ."עב ןעלעוו ייז זַא ,ןעבָאה טינ ארומ ןייק ןיוש ײז ןעלעװ טצעי ןעד ;רעכערברעפ
 -טונ ןייד סָאװ רעניצרעה"טוג אוד ַא !סנעכערברעפ ערעייז ריפ ןערעוװ טּפָארטש

 ןעטַאנָאמ טבַא ריפ ןױלב ןעד !ס'רעדנַאסקעלַא רַאּפ רעסערג ןיא טייקניצרעה

 םי רעד סָאװ ,לעזניא עטסנהעש איד ןעבענ טלָאװעג ריס אוד טסָאה טסנעיד

 גינעהטרעטנוא ןעװעג טסיב אוד סָאװ ,אוד ַא ,טקנעװשעב א םורעה טמהענ

 ,יערהָאפעג ןיא טסיירד :ענינעהטרעטנוא רעטנוא ץלָאטש ןוא :עצלָאטש רעטנוא

 שטייב ַא ,עטוג ןופ רעוהטכָאנ ַא ,נערב ַא ןהֶא טבעילרעפ ,ןעננוניריילעב ןיא גידלודעג

 עד ,רטטיר רעדנרעדנַאװ אוד -- ץרוק ,סעקַאדײל עלַא ןופ דנייפ ַא ,עזייב איד ריפ

 */ ןענָאז רָאנ ןעק ןעמ סָאװ סעלַא טנָאזעג זיא טימרעד

 ;ירעבעל רעדעיװ ן'טָאכיק ןָאד ןעבָאה ןענָאלק ןוא ןעגנופורסיוא ס'ָאשטנַאס

 ,סָאװ רעד, : ןעװעג זיא ,טנָאזעג טָאה רע סָאװ ,טרָאװ עטסרע סָאד ןוא ,טכאמשז

 .עפרָאװרעטנוא זיא רעד ,אעניצלוד עטסעסיז ַא ,ריד ןופ טרעטייװרע ןעבעל זומ
 "םיורעה רעדעיװ ףךימ ףלעה ,ָאשטנַאס דניירפ .עזיד סלא ןעדייל ערעסערג רעטנוא

 וצ ךימ דנַאטש ןיא טינ טצעי ןיב ךיא ,ןענָאװ ןעטרעביוצרעפ םעד ףױא ןהענוצ/

 יא ןעגָאלשוצ ןיא עציילּפ עצנַאג ןיימ ןעד ,לעטָאז ס'עטנַאניצָאר ןיא ןעטלאה

 * ,רעקיטש

 ,ָאשטנַאס טרעפטנעענ טָאה ",ררעה רעבעיל ןיימ ,ןעצרעה ןעצנאנ ץטימ,

 רעיא ןעסיוא ןענייז עכלעוו ,ןעררעה עזיד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא רימיָאל ןאד ןוא,
 ייירברַאפ ןעכַאמ רימ ןעטלָאװ ןעטרָאד ;ףרָאד רעזנוא ןיא ןערהעקקירוצ יז ,הבוט

 רהעמ ןעגניירב זא טעװ עכלעװ ,גנומהענרעטנואירעײטנעבַא עיינ א ריפ ןעננוט

 | *..ןעצונ ןוא ערהע

 ןייז טעװ סעש ,טָאכיק ןָאד טרעפטנעעג טָאה *,ָאשטנאס ,טכער טסָאה אוד,

 ,(ת.לזמ) סנרעטש עזייב איד ןהעגייבראפ ןעזָאל ןעלָאז רימ סָאד ,ךַאז עטסנילק איד

 *,טצעי ןעגיטלעוועג עּבכעװ
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 ,ועהטארעג םהיא ןעבָאה רעברַאב רעד ןוא רעכילטסיינ רעד ,ררעה"כריק רעד

 ןעבָאה יז איו םעדכָאנ וא ;טנָאזענ טצעי טָאה רע סָאװ ייב ןעביילב לָאז רע זַא
 יז ןעבָאה ,טייהמוד סיַאצנַאּפ ָאשטנַאס רעביא טכַאמעג גיטסול גידעשָאקשינ ךיז

 } ןעמוקעג זיא רע ןעכלעוו ףױא .,ןענָאװ ןץפיוא טצעזענפיורעה רעדעיװ ן'טָאכיק ןָאד
 ןערהיא ןעגנַאנעג רעטייוו זיא ןוא טנעדרָאעגניא רעועיװ ךיז טָאה ןַאיסעצָארּפ איד

 איד איו ױזַא וא ,דטישבָא ןעמונענ ןעדעי ופ טָאה ךוטסַאּפ"נעגעיצ רעד .,נעװ

 רעטייוו טסול ןייק טַאהעג טינ ןעבָאה טפאשרעדירב רענילייה רעד ןופ ןעטסיצילָאּפ

 טאהעג ןעבָאה ייז ןעכלעוו ,ןיול םעד ןעבעגענ רעכילטסייג רעד יז טָאה ,ןהענוצטימ

 ,טבירכַאנ ןעבעג םהיא לָאז רע ,ןעטעבענ םהיא טָאה ררעה"כריק רעד ,ןרעדרָאפ וצ

 תענושמ ןייז ןופ ןערעװ ןעזענעג טעװ רע בוא ,ןהענ ן'טָאכיק ןָאד טימ טעװ סע איו

 רעישבָא ןעמונעג ךױא רע טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןעביילב ייברעד טעװ רע בוא רעדָא

 ןוא טדיישענרעדנַאנרעּפ ְךיִז ןעבָאה עלַא .עזייר ןייז ףיוא ןהענ וצ רעטייוו םוא

 ןָאד ,רעברַאב םעד ןוא ןעכילטסיינ םטד רעסיוא ,געוו ןייז ןעגיוצענ ףיז טָאה רערעדעי

 ,סעלַא ייב זיא רעכלעוו ן'עטנַאניצָאר ןענידעבעל םעז ןוא ,ן'ָאשטנַאס ןוא ן'טָאכיק

 ןאמרהופ רעד .ררעה ןייז איו נידלודעג יױזא ןעבעילבעג ,ןעהעזעג טָאה רע סָאװ

 ףיוא םעווקעב טכַאמעג ן'טָאכיק ןָאד טָאה ,ןעניוא ענייז טנַאּפשעגניַא רעדעיװ טָאה

 ,געװ םעד ףױא ןערהָאפעג טײקמַאזננַאל רעכילנהעוועג ןייז טימ זיא ןוא ייה קעטניב ַא

 ײעגנָא יז ןענייז געט סקעז ךָאנ ,ןעזעיוװעגנָא םהיא טָאה רעכילטסייג דעד ןעכלעוו

 ןעװעג זיא סָאד {טײצ-נָאטטימ םוא רהעפעננוא ףוָאד ס'טָאכיק ןָאד ןיא ןעמוק

 קא קרַאמ ן'פיוא טלעמַאזרעפ ןעוועג עדַארעג ןענייז עטייל איד סלַא גָאטנוז ַא ןיא

 .ןהעז וצ םוא ןעּפָאלענוצ עלַא ןענייז ָאד .,ןעטימ ןיא ןערהָאפענכרוד זיא ןעגָאװ רעד

 יז ןענייז ,ןַאמסדנַאל ןרעייז טנעקרעד ןעבָאה יז סלַא .,ןעווטנ זיא ןענָאװ ן'םיוא סָאװ

 וא יורפדזיוה ןייז ןעפָאלעגנעװַא זיא לענניי א .טרעדנואוורעּפ גינעוו טינ ןערָאװענ

 ףיוא ןערהָאּפ וצ ןעמוקעג זיא רעטעפ ןוא ררעה רעייז טָאד ,ןעגָאזוצנָא עצינעמעלּפ ןייז

 סע .יײה לעטניב א ףױא רעטַאמ ַא וא רערענָאמ א גידנענעיל ןעגָאװ-נעסקָא ןַא

 -ענ ןעבָאה ןעיורּפ טמירָא איד יירשענ ַא ריפ סָאװ ,ןערעה וצ ךילרעמָאי ןעווענ זיא

 ןעמונעג רעדעיװ ןעבָאה ןוא רעטכיזענ איד ןענָאלשוצ ךיז ןעּבָאה יז איוו ,ןעבעג

 -עגנָא רעדעיוװ ךיז טָאה טעלַא סָאד ןוא ;רעכיב-רעטיר עכילקילננוא איד ןעכולפ
 םוצ ןערהָאֿפנײרעה ן'טָאכיק ןָאד ןעהעזעג ןעבָאה ײז איו ,טנרָאפ ןופ ןעבױה

 | ,רעיוהט

 -וקעג יורפ ס'ָאשטנַאס ךיױא זיא ןעמוקנָא ס'טָאכיק ןָאד ןופ גָאזנָא םעד ףיוא

 טהיא ָטיִמ זיא ןָאָמ רהיא סָאד ,טסואוועג ןיוִש טָאה איז לייוו ,ןעפיוק וִצ ןֶעָמ
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 ,ןעהעזרעד םהיא טָאה איז איו דֹלַאֹּב ױזַא ,רענערט-דליש סלָא ןערהָאפענמורעה
 ,טונ ךיז טניפענ לעזע רעד בוא ,ענַארּפ עטסרע רהיא ןעוועג זיא

 ,טרעפטנעע נבָא ָאשטנַאס טאה *,ררעה ןייז סלַא רעסעב,

 עויר ןעזעיוועג רימ טאה רע סָאד} ,טנָאזעג איז טאה ?ןעקנַאד וצ טָאג ,ונא

 יירענערטידליש ןייד ןעד ריד טאה סָאװ ,רניירפ ,ךָאד רימ גָאז רעבָא |רָאנג

 ףיש ריפ סָאװ ןוא ?ריילק א ריפ טימ רימ אוד טסנניירב סָאװ ?טכַארבעגניא

 *יִּל רערגיק ענייד ריפ

 {ָאשטנַאס טגָאזעג טאה "!,יורפ עבעיל ,ןעכַאז עזיד ןופ טינ ענייק גניירב ךיא,

 ַא ןעבאה ןוא הטרעוו רהעמ ןענייז עכלעוו ,ןעכַאז ערעדנא ץינַאג גניירב ךיא רעּבַא;

 * .גנוטיידטב ערעסערנ

 רעבעיל ןיימ ,רעבָא , .טנַאזענ איז טאה ",ןעצרעה ןופ ךימ טיירפ סָאד,

 ערעסערנ א ןעבָאה ןוא רהעמ הטרעוו ןענייז סָאװ ,ןעכַאז עזיד טסרָאקָא רימ זייוו ,ןַאמ

 איד לייוו ,ץרעה ןיימ ןעיירפרע יז טימ ןוא ןהעז ןעלעוו יז טלָאװ ךיא = ; גנוטיידעב

 חא נירעיורט ןעוועג רעמיא זיא ,געװַא ןעוועג טסיב אוד סָאװ ,טייצ עגנַאל עבעיל

 *,טבירטעב

 ,ָאשטנַאס טרעפטנעעג טאה '*?,יורפ עּבעיל ,זיױה וצ ןעזייוו ייז ריד לעװ ךיא,

 ןעלָאז רימ סָאד ,ןעכיוו ס'טָאנ זיא סע ןעוו ןעד ; ןעדטירפוצ טימרעד ךיד קעטש ןוא;|
 ךָאנ ךיד טסעװ אוד רעדייא ,ףיא לטװ ,רטײטנעבַא ףיוא ןהעגסיורעה לָאמ א ךאנ

 טינ ןוא ,לעזניא ןַא ןופ רָאטאנרעבונ סלָא רעדָא ףַארג סלַא קירוצ ןעמוק ,ןהעזמוא

 *,ןעשניוו רָאנ ךיז ןעק ןעמ סָאװ ,עטסעב איד ןופ רָאנ ,איוודיבא לעזניא ןַא ןופ

 סע ןעבאה רימ ןעד ,ןַאמ רעבעיל ןיימ ,ןייז ױזַא לָאז סע זַא ,ןעבענ לָאז טָאנ,
 ךיא ??עזניא ןַא טימ ךאז ַא ריפ סָאד זיא סָאװ ,רָאנ רימ גָאז רעבָא !גיהטיונ
 *,טינ סע העטשרעפ

 איד ןעוו , .ָאשטנאס טנַאזעג טאה ",לעזע ןַא ריפ זייּפש ןייק טינ זיא גינָאה;

 ךיד טסעװ אוד ןוא ,זיא סאד סָאװ ,בייוו ןיימ ,ןהעז ןיוש וטסעוװ ןעמוק טעװ טייצ
 ןעפור ךיד ןעלעוו ןענַאהטרעטנוא ענייד עלַא סָאד ,ןערעה טסעװ אוד ןעוו ,ןרעדנואוו

 | | *,יורפ ענירעגג
 טימ קסע םעד ןהעטשרטפ ָאד ךיא לָאז איו ,אשטנאפ ,ךָאד רעבָא רימ גָאז;

 טנערפעג טָאה ??ןענאהטרעטנוא איד ןוא ןעלזניא איד ןוא ױרּפ רעגידעננ רעד

 ,רַאפרעד טינ ,ױרפ ס'אשטנאס ןעסיײהטנ ףילמענ טָאה יזא :ַאצנאפ אסערעט

 סע לײװ רָאנ ,עטרנַאורַעַפ סֶעּפֶע ןְעווֶעְנ חנתח רֶעֹד רַאפ ןעניז יז ליפ
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 רהיא ןופ ןעמָאנ םעד טנָארט ױרפ איד סָאד ,אשטנאמ ַאל ןיא ףיז טרהיפ

 | * ,ןאמ
 רעד רַאפ ןעסיוו ןעלעוו וצ סטלַא סָאד ,ַאסערעט ,ןעטסולג טינ ריד ךיז לָאז;

 ךָאנ רָאנ ריד ןעק ךיא !לױמ טלַאה ;וא טייהרהאװ איד ריד גָאז ךיא ,גונעג 1 טייצ

 ַא ןייז וצ איוו טינ ךאז ערעניטסול ןייק סע טינ גנוי ןעכילרהע ןַא ריפ סָאד ,ןענָאז
 ,רעייטנעבא ןעכוז סיורעה טהענ רעכלעװ ,רעטיר ןעדנרעדנָאװ א ייב רענערט-דליש

 ןעמ איו ,ױזַא סיוא טינ ךיז ןעזָאל ןעסינעגעגעב עטסרהעמ איד סָאד ,תמא זיא סע

 ןוא ןיינ ןעהעג ,םענייא ןענגעגעב עכלעוו ,רעײטנעבַא טרעדנוה ןופ סָאד ןוא טשניוו

 ךאז טניטסול ַא ךָאד סע זיא םעד םעלַא ײב רעבָא ;םָאל א םורק גיצניינ

 ,רעדלעוו ןהעגוצכרוד ,גרעב רעביא ןרעטעלק וצ ,רעייטנעבא ףױא ןעהעיצוצסיורעה

 ,סעמשטערק יא ןערהעקוצנייא ווא רעסעלש ןעכוזעב וצ ,ןעזלעפ ףוא ןעגייטשוצפיורעה

 *! רלענ ןעשָארג א ןהֶָא !לעווייט םוצ

 דנערהעו ,ַאסערעט יורפ ןייז טימ טרעדױלּפעג ַאצנַאּפ ָאשטנַאס טָאה ױזַא

 -עגסיוא םהיא ,ןטָאכיק ןָאד ןעמונענפיוא ןעּפָאה עצינעמעלפ איד ןוא יורפדזיוה איד

 טָאה רע ,טעב סעשיקנערפ"טלַא ןייז ןיא ןעהור טנעלעננעװַא ןוא רעדיילק איד ןָאהט

 זיא רע ואוו ,ןעניזעב טנעקעג טינ ךיז טָאה ןוא ןעניױא עסיורג טיפ טקוקעגנָא יז

 רעטעפ רהיא ףוא לָאז איז עצינעמעלּפ רעד ןעהטַארעג טָאה רטכילטסייג רעד ,ןעווענ

 םינ רעדעיװ רהיא ןופ ךיז לָאז רע סָאד ,ןהעז וצ וא ןעבענ גנטכא טונ רהעז

 םהיא טסָאקעג טָאה סע הימ לעיפ איו ,טלהעצרע רהיא טָאה רע ןוא ,ןעכַאמנעװַא
 .רעדעיװ ןעיורפ עדייב איד ןופ יירענעלק איד טאה טצעי ,זוה וצ ןענניירב וצ רעדעיוו

 !ןעטעבעג ןעבָאה ןוא רעכיב-רעטיר איד ןעטלָאשרעּפ רעדעיװ ןעבָאה יז ,ןעננַאפעגנָא

 ןיא ןרעדיילש וצ ן'תענושמ ןא סנעניל עלעיפ ױזַא ופ סרעסַאפרעפ איד טָאנ יב

 רטייז סָאד ,טאהעג ארימ ץלַא ןעבָאה יז ,ץרוק ,םנהיג ןופ דנורנבָא ןעטספעיט םעד

 טעװ רע איו דלַאב ױזַא ןעפױלגעװַא טינ יז ןופ רעטייוו לָאז רעטעפ ןוא ררעה
 "עג עקאט ןיא ױזַא טקנעדעג ןעבָאה ײז איו ןוא .רעסעב לעסיב ַא ןערעװ רָאג

 .ןעהעש
 -רָאפוצכָאנ ןעבענעג הימ עלַא ךיז טָאה עטבישעג רעזיד ןופ רעסאפרעפ .רעד

 ףױא גידנעטכַא טינ רעבָא ; גנַאגסױרטה ןעטירד ןייז ףיוא ןעטַאהט ס'טָאכיק ןָאד ןעש

 "סיוא טנעקעג טשינ רָאג רעבירעד טצעי זיב ךָאד רע טָאה ןעגנושרָאפ עניסיילּפ ענייז

 ךז טרהופ סע ןוא ,טרתיפענ ךיז טָאה ןעינַאּפש ןופ ןעצניװָארּפ ערעדנַא איד ןיא *
 ,ןעמענ עשלעדיימ ערֶעייז ןעגָארט ןעיורפ עטעהטַאריײזרעפ איד סָאד ,טנייה ךָאג
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 רעפ ןענעק ךיז לָאז ןעמ עכלעוו ףיוא ,רעלעטש-טפירש יב סנעטסגינעוו ,ןעניפעג
 ענַאז רעכילדנימ רעד ןיא ןעבעילברעפ םעד ןענעװ זיא סָאװ .,עניצנייא סָאד .ןטזָאל
 "ירד םוצ ןעזָאלרטּפ זיוה ןייז טָאה רע סלַא .,טָאכיק ןָאד סָאד ,זיא ,אשטנַאמ ַאל ןופ

 ףּפמאקיטכעפ א יב ןעװעג ןיא וא אססָאגארַאס ךַאנ ןעגנאנעג זיא ,לָאמ ןעט

 טייהנעגעלעג רעזיד ייב סָאד ןוא ,טדָאטש רעזיד ןיא ןעמוקענרָאפ עדַארג זיא רעכלעוו

 ןעשירלעה ןייז ערהע טכאמענ ןעבָאה עכלעוו ,ןעכאז עכנאמ טנענעגעּב םהיא ןעבָאה
 "רעפ רעד טָאה טדױט ןייז ןופ ןוא דנע ןייז ןופ ,דנַאטשרעּפ ןעכיױה ןייז ןוא הטומ

 "רָאג םעד ןענעװ טלָאװ ןוא ,ןעשרָאּפסױא טנעקעג סעסיוװעג גינעוו ףיוא רעסַאפרעפ

 ןעטלא ןא טימ טמאמעג טנַאקעב טינ םחיא טלָאװ לַאפוצ רעד ןעוו ,ןערהאפרע טשינ

 ,טָאה ןעמ סעכלעוו ,לעטסעק סענעיילב ַא טָאהענ ףיז ייב טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד
 ,זיוהירעלריזנייא ןעטלַא ןַא ןופ ןעניאור איד רעטנוא ןענופעג ,טנָאזענ טָאה רע איו

 ןעבעירשעב ,רעטעלב ענעטנעמרַאּפ עגינייא ןענופענ ךיז ןעבָאה לעטסעק ןעזיד ןיא
 "טנע ןעבָאה עכלעוו ,טכירש (רעשטײד-טלַא) רעשיהטָאנ ןיא ןעזרעפ טשינַאּפש טימ

 רעד ןענעװ תועידי ךױא ןוא רעטיר רעזנוא ןופ ןעטַאהט איד ןופ עכנַאמ ןעטלאה

 ןענעו ,טלאטשעג סיעטנַאניצַאר ןענעװ ,ָאסָאבָאט ןופ .ַאעניצלוד ןופ טייהנהעש
 וצרעד ןוא ן'טָאכיק ןַאד ןופ גנוגידרעעב רעד ןענטוו ןוא טייהיירט ס'ַאצנַאּפ ָאשטנאס

 ןעבעק ןייז ףיוא םיחבש ןוא (תובצמ ןופ ןעטלאהניא) ןעטפירש"בארג ענעדעישרעפ
 רעד טינ ,ועזעל טוג טנעקענ ךָאנ טָאה ןעמ עכלעוו ,עגינעי איד ,ןעטיז ענייז ןוא

 רע ,רעטייוו עטכישעג רענעהעזעג טינ ךָאנ ןוא רעיינ רעזייז ןופ רעסַאפרעּפ רעיירט =

 זעשרָאפ סָאד סָאװ ,הימ עסיורנ ןייז ריפ ןיול ןרעדנא ןייק רעזעל ענייז ןופ טגנַאלרעּפ
 ףענ םהיא טָאה אשטנַאמ א? ןופ ןעוויכרַא איד ןיא עטכישעג רעזיד ךָאנ ןעבוז ןוא

 ןטקנעש רהיא ןעלָאז ייז סָאד איו ,טלעװ רעד רַאפ ןעבעגוצסיורעה איז םוא ,טסָאק

 ןענייז עבלעוו ,רעכיב-רעטיר איד ןעקנעש ענידנעטשרעפ איד איו ןעביולנ לעיפ יוזא
 ריפ ןעטלַאה רעמיא ךיז רע טעװ טימרעד }; ןעהעזעגנָא קרַאטש רהעז טלעוו רעד ןיא

 ,ןעכַאז ערעדנַא ךָאנ ןעכוזוצפיוא קשח ןענירק ךיוא טעװ ןוא טנױלעב ןוא טלהָאצעב
 לנייא לעיפ ױזַא עדַארג ןעטלַאהטנע רעבָא ,ניטכיר ױזַא טינ טכייללעיפ ןענייז סָאװ
 ,ביירטרעפיטייצ ןוא לַאפ

 :ע ד נ ע





 ענעּבילקעג

 פירש
 -- ןופ --

 ,(שטיווָאקדי,  ,"ק"רשת,)  ןיוװ}ז = ,י = ,י
 ןענעישרע טצעי ןענייז עכלעוו ןעגנולהעצרע ס'ק"רשּת ןופ ןעמָאנ רעד ןיא םאד

 ; ןעמענ יד רעטנוא "טאלּבעגאט , ןיא טקורדעג ןעוועג ןענייז עכלעוו ןוא םרָאפ-ְךֹוּב ןיא

 ,ׁשמֹׁש רעד החמש | ,רעלדעּפ רעמאטסאק רעד םייח
 ,יאּב רעשטוּב רעד לרעּב ,רעטייו רעד ואשזד

 ,"ןעטפירש ענעּבילקעג , ןעגנולהעצרע ענייז ןעּבעגעג ןעטָאנ א טאּה ןיוועז ,רמ
 טאה רע עכלעוו ןעגנולהעצרע עדנעזיוט יד ןופ ןעּבילקעגסיוא יינ ייז םאה רע לייוו
 רע טםאה ,רָאמוה ןוא ץטיוו טימ לופ ןענייז עכלעוו עטסעּב יד רונ ןוא ,טסַאפרעֿפ
 | , םרָאפ=ךוּב ןיא ןעקורד וצ ןעּבענע גרעּביא

 *ןעטפירש ענעּבילקעג, יר ןיא ןעגנולהעצרע יד ןופ ךס א ךיוא טאה ןיֹווֲעז ,רמ
 ןעלעוו רעועל ירד סאד ,ָאז ;טייּבראעגרעּביא ןעצנאג ןיא רַאגָאז לעיפ ,טרעסעּבעגסיוא
 ,ןעריזומא םוג יינ סאד ףיוא ךיז ןעלעוו ןוא ןעּבעל סעיינ ץנאג ןעניפעג ןענירעד

 ,אקירעמא ןיא טסירָאמוה רעשידיא רעטסערג רעד לעפייווצ ענהא זיא ןיוועז ,ומ
 ךיז טלאז רהיא ואוו ןעלייצ יירד רעדא ייווצ ענייז ןעזעלכרוד טינ טנעק רהיא לייוו
 רעּביירש רעשיטסיראטוה םלא ,ךיוה יוזא רעּבירעד טהעטש רע ,ןעבאלרעדנאנראפ טינ
 ,ַאפָארייא ןיא "םכילע=טולש , יו טקנוּפ אקירעמא ןיא

 ערע עשיטסיראמוה ענייז ,טסיראטוה רעשידיא רענרעדאמ א ןיא ןיוועז ,רמ
 םעד ןופ ראג ,רוד ןעטלא םעד ןופ ןעקריוו ןוא ןעּבעל םעד ןופ טינ ןענייז ןעגנולהעצ
 ענייז ןיא .םלעוו רעיינ רעד ןופ ראנ ,טלעװ רעטלא רעד ןופ טינ ךיוא ,רוד םעיינ
 לעדנאה ןייז { אקירעמא ןיא ןעּבעל רעשיריא רעצנאג רעד ּפָא ךיז טלגעיּפש ןעטפירש
 יוא טרעוו סעלא .קילגנוא ןוא קילג ןייז ,דייל ןוא דיירפ ןייז ,לעדנאוו ןוא
 ןעמ סאוו ךאז א טזעל רהיא ןעוו וליפא סָאד ,ץטיוו ןוא ראמוה ןיא טלעקיוועגנייא
 .ןעבאל ךיוא רהיא טזומ  ,ןענייוו ףיוראד ףראד

 ןעריומא םעװ ןיוועז י י ןופ "עטפיוש ענעּבילקעג יר
 ןעטפירש יד ןיוש ןעּבאה עכלעוו עזעיד זליפא ןוא ,םוקילּבוּפ ןעשידיא ןעצנאג םעד
 ןיא ןעועל לאטא ךאנ ןעגינעגרעפ םימ טצעי םע ןעלעוװ "טטאלּבעגגט} ןיא ןעזעלעג
 , םרָאפ=ךוּב

 ריּפַאּפ םענהעש ףױא טקורדעג זא "ןעטפירש ענעּבילקעג; יד

 | ,דנַאּב הטָאלק ןיא ןַעדנוּבעג ןוא

 .טנעס 75 ויירּפ

 רעגעלרעפ יר ייּב ךיוא יוװ ןעגנולדנאהכוּב עלא ןיא ןעמוקעּב ֹוצ

 םטמהעטא סט8818981א86 00.4

 90-52 414:1026 64 ןאסש סע{.



 נא 2 (0 טבאי

 -- ןופ --

 וועיערדנא דינאץל
 ,ץטאק ,?נ ןופ טצעזרעּביא

 :עג ןעּפַאשעּב זיא סָאװ קרעוײטסנוק עטסערג יד זיא ַאמַארד עזיד
 :ירומש ןוא ןענרעל וצ קרעו ַא זיא סע ,טרעדנוה:רהאי ןעזיד ןיא ןערָאװ
 :ײנ עשידריא ןוא ןעגנולדנַאהּבָא עשיּפָאזָאליפ ,ןעקנַאדעג ענעּבַאהרע ןער
 רעדָא רעזעל רעד םוא טקעדרעּפ רעיילש ַא טימ יוװ זיא סעלַא ןוא ,ןעגנונ
 עדנעצנעלג יר ןופ ןערעװ טעדנעלברעפ לָאמַא טימ טינ לָאז רעיושוצ רעד
 ,קרעוװ רעזיד ןיא טגעיל סָאװ טייקכילרעה עדנעלהַארטש ןוא

 לעמיּבַא ןייז רעזעל םעד ריפ גנַאּפנָא ןופ םעװ יאדמשא רעד
 עמשרע יד ןעזעלעגברוד ןעּבָאה טעװ רע זַא רעּבָא ןהעטשרעפ וצ רעווש
 ןהעטשרעפ וצ ןעגנַאפנָא זייונעפוטש ןַאד רע טעװ גיטכיזרָאפ סענעצמ
 ןעמלַאהעּב טנעיל סָאװ קיטירק ןוא טסנוק עגירלַאװג יד ןעפיירנעּב ןוא
 וצ ןעהיצ םהיא םעוװ טּפַארק עשיטעננַאמ ַא יװ ױזַא ןוא ,קרעוו רעזיד ןיא
 ןעקנַאדעג עטספעיט יד ןעכיײרגרעד וצ רעטײװ ןוא רעטײװ ץלַא ןעזעל
 .ןערהיפכרוד טלָאװעג טָאה רעסַאפרעפ רעד סָאװ

 ןופ ןענעישרע קירוצ רהָאי ַא טימ טשרע זיא יאדמשא רעד

 .רעּביא ןיוש םע ןיא םייצ רעצרוק רעזיד ןיא ןוא רעדעפ ס'רעסַאּפרעפ
 עטסערג יד טכַאמעג טָאה ןוא ןעכַארּפש:טלעװ עלַא ןיא ןערָאװעג טצעז
 ןיא ןערָאװעג טרהיפעגפיוא זיא סע ,ןעלייהמ טלעװ עלַא ןיא ןָאישייסנעס
 םעד טכַאמענ םע טָאה לַארעּביא ןוא ןעלּפמעט-רעטַאעהט עטסערג יד
 ,גלָאפרע ןעטסערג

 ףיוא ןערעוװ טרהיפענפיוא ךילצריק ךיױא טעװ יאדמשא רעד
 ינַאּפמָאק רעטַאע הטט ןיצ ּפיל ירד ןופ ענהיּב רעשיריא רעד
 ,גלָאפרע ןעּבלעז םעד ןעּבָאה רעביז ךיוא םעװ ןוא

 ןוא רֶעיּפַאּפ םענהעש ַא ףיוא טקורדעג ןייפ זיא יאדמשא רעד
 ,רעװָאק ןעלָאּפטכַארּפ ַא ןיא טסַאפעג

 גם .טנעס 2: ירפ ..=
 םממתםושע קטז 1פעזאס6 סס0אמקאאצ;

 50-92 114:1026 6 1/66 3 סא



 ןעטפירש ענעּבילקענ
 רעביירש ןעשיסור ןעטיורג םעד ןופ

 ןירּבַאק ןָאעל ןופ טצעזרעב יא

 ,רעדנעּב עלאפמכארּפ 4 ןיא

 :רעדנעּב רעיפ יד ןופ טינכייצרעפ טלאהניא
 דנַאב רעט1

 איסא
 עבעיל עטשרע יד

 אפור רעד
 טפנוקנעכַאזוצ א
 ןענירעביא א ןופ ךוב-עגַאט רעד
 ןעשנעמ

 דנַאב רעטס

 לייחט רעטנ אזארפ ןוא עיזעטמ
 לייחט רעטש אזארט ןוא עיזעמפ
 דניירפ ייווצ
 שטילימ אראלק

 דנַאב רעטפ |

 ר ומומ
 עּפעטס ןוא דלא

 ןיירפ

 ם

4 
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 ...קֹוט 9

 ןעטערטראּפ יירד

 לעקניוו םענעפרָאװרעּפ ַא ןיא
 טנענעגעב לָאמ יירד

 קוט . ,קוט

 דנַאב רעט4

 "ארענ ןוא וָאנַאכּפָאטרעשט
 .ןיקסויּפ
 ,ףוס ס'ווָאנַאכּפָאטרעשטמ
 דנוה רעד
 שנעמ רקפה א
 םולח ַא
 רענייב לעפייה גידעבעל ַא
 וואקניסאפ באקאי
 וואטאלאק יערדנַא

 ראלאד ?2 ןילנ
 יי-*

 (יירפ אטרָאּפ)

 ןצטהטתטצש סם ופטזאזג ססאזפ2ואצ

 4 21060096 50-52  פז 4 סי.
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 ןעטפירש ענעּבילקעג

 ןירּבָאק ןָאעל ןופ טצעזרעביא

 רעדנעּב עלָאפטכארפ 4 ןיא
 רשי"

 ?רעדנעּב רעיפ יד ןופ םינכייצרעפ טלאהניא

 דנַאב רעט1

 .המקנ יד
 טָאה רעטגָאלקעגנָא ןַא סָאװ
 .טלהעצרעד
 .ןױשרַאּפסנַאמ רעטנַאקעב ַא
 .שנעמ רעכילקילג ַא
 .תורכש ןעגעג האופר ַא
 רעטנוא רָאטקעריד רעטַאעהט ַא
 - עפָאז ַא
 .ןירעדנעלגנע יד
 .ןעכייציטננופורסיוא רעד
 .רענדער רעד
 ,קרעוו-טסנוק ַא

 .רעגעיז צ ןופ ןוחצנ רעד ,

 .רזממ רעד .

 .סינפעשעב עדנעלע ןַא ,

 .דניק רערעייהט צא ,

 -פיוא ַא ןופ ןעטפירש יד סיוא
 .ןעשנעמ ןעטנערעג
 ,טסענ רעמוז
 .רוטַאנ עטפאהלעזהטער ַא
 .ןעטמאעב א ןופ טדיוט רעד

 ,הפשכמ יד 9.

 .ןעוורענ

 .יז ןעוועג זיא סָאד ,

 ,ןעצלַאזעגרעביא
 .ןעשנעמ עגירעביא
 ,לענניא רעטכעלש רעד

 ,לעגניא-להוש ַא טימ השעמ ַא .
 .רעלעטשטפירש ַא 6

 .שנעמ רעבילנהעוועגנוא ןַא .
 ,לעגעיּפש רעמורק רעד ,

 .רעטָאפ-ןעילימַאפ ַא

 .ףוס רעטונג ַא

 .1 דָאב ןיא

 .9 דָאב ןיא

 .ןעזעל סָאד

 .רעבָאהבעיל רעטשרע רעד ,

 ,גנוריסַאּפ יד

 -רע םעד ןּופ רישזַאססַאּפ רעד

 .סַאלק ןעטש

 .טייקגיטכיזרָאפנוא ,

 .רעטכעוו רעגולק רעד .

 .לעוויטש יד ,
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 דנַאב רעטע

 ,רענעפָאלטנַא רעד 1
 ,לובלב ַא .2
 ,שינרעטסניפ .3
 ,םינמס עגירעבעל 4
 ,םרָאפינוי ס'ןַאטיּפַאק םעד .9
 .ןַאמ רעד 6

 .סקעז רעמונ עטַאלַאּפ יד
 .קילגנוא ןַא .8
 ,עקרעגנירּפשמורַא יד 9
 אנדַאירַא 0
 םיכנג .11
 ! םוקילבוּפ ,ונ ,2

 דנַאב רעט3

 עדנעדייל יד
 | ןעמַאד יד .ע
 - גנולײהטבַא טסָאּפ רעד ןיא 2
 רעברַאב םיינ 4
 לענעיּפש רעד 5
 םינכש יד 6
 רעטכיריטגנוכוזרעטנוא רעד .?
 םיאנוש .8

 לעטניה ן'טימ עמַאד יד 9
 הרצ ַא .1

 ןעטֿפירש ענעּבילקעג ס'װָאכעשט ןָאטנַא ןופ םינכייצרעפ טלַאהניא

 רעבייוו ,1

 קיטקארּפ ןופ לַאפ ַא 2

 ראלאד ? זױלּב זײרּפ
 (יירפ אטרָאפ)

 זזמםאטשש קטמו ופםנאסט ססאועאגאצ;

 יוסי 3 סז4,
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 "אוו ןוא רעטיורגנ רעד אידַאלָאװ

 רעניילק רעד אידַאל

 ןעלהיפעג עקרַאטש

 ןעשנעמ ערעווש

 זדלַאה רעד ףיוא ַאננַא

 לאפנא רעזעוורענ ַא

 ןעבעל ןופ ןעטייקגיניילק

 רנַאב רעט4

 אקניאוו
 ךיז טליוו ןעפָאלש
 ַאטוינא
 טלהעצרעד טָאה יז סָאװ
 גָאט-סטרובעג רעד
 םירעוּפ יד

 אידאלאוו

 וינ'המשנ

 ןעמָאנ א ןהָא

 רעטָאפ רעד

 סעקינטסעק .
 עקרעקעהטּפַא יד
 בייוו סָאד

 עמהוס יד ,

 עקטסירָאכ יד

 עטעשזדנָאלבראפ יד ,

 שינעקנעב ,

 + ןעסערנַא .
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 ןַאמַאר רעטמהירעב רעד קורד ןופ ןענעישרע זיא טע

 ןעמארטש גנילהי
 =-- ןופ =

 .וועינעגרומ .א
 ןירבָאק ןָאעל ןופ טצעזרעביא

 סָאװ קרעוו עטסעב יד ןופ ענייא זיא "ןעמַארטש גנילהירפ

 ןיא .ןעפַאשעג טאה וועינעגרוט .א רעביירש רעשיסור רעסיורג רעד

 "ארייהרעפנוא ןערעטלע ןייא ןופ דליב ַא זנוא רע טיג קרעוו עזעיד

 -על ןעכיליירפ ןוא םענעסַאלעגסיױא ןייז טעיירעב רעכלעוו ,ןַאמ ןעט

 יו ױזַא ּפָאק ןיא םהיא ןעמוק ןעגנורעניארע ;דנעגוי רעד ןיא ןעב

 םחיא ןעגלָאפרעפ ןוא ןעהור טינ םהיא ןעזָאל ייז ,ןעמָארטש-גנילהירפ

 ,טבעלעג לָאמַא טָאה רע יוװ ךיז טנהָאמרעד רע ,סנעטָאש עצראווש יו

 ןוא ןעבעל-ןעילימַאפ ןעכילקילג ַא ןערהיפ טנעקעג טָאה ןוא טבעילעג

 -ייר ןוא עמוד ענייז בעילוצ טעטכינרעפ ןוא טרעטשוצ ןיילא סע טָאה

 "יורעב ןיא רע טקנירטרעד ןעקנַאדעג עזעיד טָא ,סעיזַאטנַאפ עדנעצ

 .עקנערטעג עדנעש

 .גנורעדליש עטפַאהרעטסיימ ַא זיא "?ןעמָארטש-גנילהירפ,

 ןופ עיזַאטנַאפ ענייר יד סָאװ סעלַא ?עניּפש ַא ןיא יו טהעז רהיא

 "סיינעב טרעוו רהיא ןוא ,ןענניירבסיורא טלָאװעג טָאה רעסַאפרעפ

 | | .גידנעזעל טרעט

 רעיּפַאּפ םענהעש ַא ףיוא טקורדעג זיא "ןעמָארטש גנילהירפ,

 .רעווָאק ןעלָאפטכַארּפ ַא ןיא טסאפעג ןוא

 90 .... םנעס 80 ויירפ + | 448

 רענעלרעפ יד ייב ךיוא יו ,רעלדנעהכוב עֶלַא ייב ןעמוקעב וצ

 זגטטהטשש תטמז 15:זזאס ססאזפ,אאצ;

 50-52 14101086 4. זסש 'צ ס1



 ןעטפידש ענעּבילקעג
 רעטכיד ןעשטייד ןעטסערג םעד ןופ

 ט ֶ יא 3
: 2 

 : צו
 טל : א
 0 לו * א ן 55 סא

 יש טי ד
 אי הי 2, 35

: 0 1 
0 

 יי

 .רעדנעב עלאפטכארּפ רעיפ ןיא

 :שקרעוו עדנעגלַאפ ןעטלשהטנע

 ,עטטעוו יד ,עיפַארגָאיב ס'עחטענ 1
 טימ ןעגנעבילרעב ןופ ץטעג 8 .ןעדייל ט'רעהטרעוו 2
 ,דנַאה רענרעזייא רעד = | ןעכרעמ סָאד 3

 ,אניוואלק 9 .טנאמנע 5
 ,פָארענעג רעגריב רעד 0 -רעפ א ןופ תענשס יד 6

 ,עטנערענפיוא יד , .ןעטבעיל

 סע .רוטארעטיל-טלעוו רעד ןופ לרעּפ יד ןענייז קרעוו ס'עהטענ
 טצעזרעביא ןייז טינ לָאז םע רעכלעוו ןיא ךַארּפש א ָאטינ טעמכ זיא
 ,שנעמ רעטריזיליויצ ןייא ָאטינ ךיוא זיא סע ןוא קרעוו ט'עהטעג
 .קרעוו ס'עהטעג ןעזעלעג ןעבָאה טינ לָאז סָאװ

 -ֿפיב ןוא ןעּפיט ענייז םָאוו ,םעד ןיא טגעיל טייקסיורג ס'עהטעג
 .ןעעדיא ענעבאהרע ןוא ןעקנַאדעג עשיפָאזָאליפ טימ לוט ןענייז רעד

 ןופ שינעמעיט יד ןיא ןעגנירדוצניירא חכב טאהעג טָאה עהמעג
 ןעלָאז עכלעוו ,רעדליב עכלעזַא ןעלהָאמ ןוא החמשנ רעכילשנעמ רעד
 ,טפַאשלעזעג רעכילשנעמ רעד ףיוא סולפנייא ןעסיורג ַא ןעּכַאמ

 עהטעג .י ןופ ןעמפירש ענעּבילקעג רעדנעּב 4 יד
 ,עטסעב יד ןענייז ,שידיא ןיא ןעבענעגסיורא טצעי ןעבָאה רימ עכלעוו
 ,טייצ רענעי וצ ןעבאאה עכלעוו ןוא רעדעּפ ןייז ןופ סױרַא ןענייז עכלעוו

 ,טְלעוו עצנעג יד טמערוטשעגפיזא ,ןעגעישרע ןענוײז ייז ןעוו

 רַאלאד 2 זױלּב זײרּפ
 .(יירפ אטרַאּפ) |

 ןטמממש ךץסטעזאזמטשזאס טסאזקאעאצ}

 90-98 121011086 ןאסש + סי,



 איי
 טא איי

 ןופ עּבאנסיוא טבארּפ א

 סיָאטסלָאט ָאעל ףארג
 עקרעוו עטלהעוועג

 .רעדנעּב עלאפטכארּפ עקיד ייווצ ןיא
 / :עקרעוו עדנעגלַאפ ןעטלַאהטנע

 .ַאנינעראק אננא .8 .עימַארגָאיב ס'יֵאטסלָאט 1
 .ןויסנ רעד .ַאטַאנָאפ רעציירק יד 0

 .גנורהיפרעפ יד .0 טא סיר ןוימ 4 .ןַאמ ןיימ ןוא ךיא , 

 ,רַאנ רעד ןַאװיא 21 | טוט סע'שטיאליא ןַאוויא 5
 ..יודיו ןייס .2 .תורוד ייוצ 6
 .ןעדעירפ ןיא געירק ,8 ,אקשוקילַאפ 7

 רעביירש רעשיסור רעטסערג רעד ןעוועג זיא יֵאטסלָאט ףארנ -
 עשיאעּפָארייא עלַא ןיא ןערָאװעג טצעזרעביא ןענייז קרעוו ענייז ןוא
 ; ןענַאילימ יד ןיא ןערָאװעג טפיוקרעפ לַָארעביא ןענייז ןוא ןעכַארּפש
 ןעבָאה טינ לָאז סָאװ ,שנעמ רעטריזיליוויצ ןייא אטינ טעמכ זיא סע
 .קרעוו ס'יָאטסלַאט ןעזעלעג

 רעביא טיג רע סָאװ ,םעד ןיא טנעיל טייקסיורג ס'יָאטסלָאט
 עטנַאסערעטניא ןיא ןעקנאדענ עשיפָאזָאליפ ןוא ןעלַאעדיא עכיוה ענייז
 ןיא ןַאמָאר א םענייז טזעל ןעמ זַא ןוא .ןענַאטַאר עדנענַאּפש ןוא
 -רע יד ןיא טריסערעטניארעפ קרַאטש רהעז זיא ןעמ סָאװ רעסיוא
 ןעגַארפ עסיוועג ןעגעו סעלעיפ ייברעד ךיוא ןעמ טנרעל ,גנולהעצ
 .ןעבעל ןיא

 ןערעייחט ףיוא טקורדענ ןענייז קרעוו עטלהעוועג ס'יָאטסלָאט
 .ןעדנובעג לָאפטכַארּפ ןוא רעיּפַאּפ

 ןיא "קרעוו עטלהעוועג ס'יַאטסלָאט , ןופ עבַאגסיױא-טכארּפ ַא
 .זיוה ןיא ןעבָאה וצ גנורעיצ ַא זיא שידיא

 .רַאלאד 2 ןולּב זײרּפ
 .(יירפ אטרָאּפ)

 ךצממתתוש תחנגז 18/זא6 ט0אזת א צי

 80-82 10ז1086 4, ןאסוא + סד,


